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ABSTRACK

The purpose of the research to study the effect of growing media composition on plant growth palm
oil in pre nursery. The design used was completely randomized design (CRD) with one factor, namely
the composition of the planting medium with a mixture of fertilizer Petroganik (M) with 6 treatments,
namely : M1 (3 kg of alluvial + 1 kg of manure + 1 kg of sandy soil), M2 (3 kg of peat soil + 1 kg of
manure + 1 kg of sandy soil), M3 (3 kg of alluvial + 1 kg of manure + 1 kg of sandy soil + 0.25 kg of
organic fertilizer), M4 (3 kg of peat soil + 1 kg of manure + 1 kg of sandy soil + 0.25 kg of organic
fertilizer), M5 (3 kg of alluvial + 1 kg of manure + 1 kg of sandy soil + 0.50 kg of organic fertilizer)
and M6 (3 kg of peat soil + 1 kg of manure + 1 kg of sandy soil + 0.50 kg of organic fertilizer). The
variables measured were plant height, number of leaf midrib, leaf area, fresh weight and dry weight of
the total oil palm seedlings. The results showed that the composition of the planting medium with a
mixture of fertilizer Petroganik significant effect on all variables palm seedling growth (plant height,
number of leaf midrib, leaf area, fresh weight and dry weight of the total) in pre nursery. The
composition of the planting media of 3 kg alluvial + 1 kg of manure + 1 kg of sandy soil + 0.25 kg
organic fertilizer had a significant effect onthe growth of oil palm seedlings in the pre ursery.
Key Word : Palm oil, growing media and organic fertilizer.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mempelajari pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan
tanaman kelapa sawit di pembibitan awal. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan satu faktor, yaitu komposisi media tanam dengan campuran pupuk organik
(M) dengan 6 perlakuan yaitu : M1 (3 kg tanah alluvial  + 1 kg pupuk kandang + 1 kg tanah berpasir),
M2 (3 kg tanah gambut + 1 kg pupuk kandang + 1 kg tanah berpasir), M3 (3 kg tanah alluvial + 1 kg
pupuk kandang + 1 kg tanah berpasir + 0,25 kg pupuk organik), M4 (3 kg tanah gambut + 1 kg pupuk
kandang + 1 kg tanah berpasir + 0,25 kg pupuk organik), M5 (3 kg tanah alluvial + 1 kg pupuk
kandang + 1 kg tanah berpasir + 0,50 kg pupuk organik) dan M6 (3 kg tanah gambut + 1 kg pupuk
kandang + 1 kg tanah berpasir + 0,50 kg pupuk organik). Variabel yang diamati  adalah tinggi
tanaman, jumlah pelepah daun, luas daun, berat basah dan berat kering total bibit kelapa sawit. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Komposisi media tanam dengan campuran pupuk petroganik
berpengaruh nyata terhadap semua variabel pertumbuhan bibit kelapa sawit (tinggi tanaman, jumlah
pelepah daun, luas daun, bobot basah dan bobot kering total) di pembibitan awal. Komposisi media
tanam 3 kg tanah alluvial + 1 kg pupuk kandang + 1 kg tanah berpasir + 0,25 kg petroganik nyata
meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit di pembibitan awal.

Kata kunci : Kelapa sawit, media tanam, dan pupuk petroganik.
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PENDAHULUAN

Kelapa sawit (Elaeis guineensisJack)
adalah salah satu penghasil minyak untuk
tujuan industri. Minyak kelapa sawit selain
digunakan sebagai minyak makan margarin,
dapat digunakan untuk industri sabun, lilin dan
dalam pembuatan lembaran-lembaran timah,
industri kosmetik dan yang sedang masih
dikembangkan adalah biodisel (Suyatno, 1994).

Kelapa sawit juga merupakan salah satu
komoditas unggulan yang memberikan
kontribusi penting pada pembangunan ekonomi
Indonesia, khususnya pada pembangunan
agroindustri. Saat ini dengan lahan 5,6 juta
hektar dan produksi CPO 16 juta ton, Indonesia
menjadi eksportir  CPO terbesar kedua di dunia
dengan nilai pasar 37 persen (11,3 juta ton
CPO). Hal itulah yang mendorong pemerintah
untuk memperluas tanaman ini melalui berbagai
kebijakan, termasuk memberi kesempatan bagi
pihak swasta untuk mengembangkan kelapa
sawit di daerah-daerah yang mempunyai lahan
yang luas seperti Kalimatan Tengah.

Pengembangan kelapa sawit di
Kalimantan Tengah perlu penerapan  teknologi
budidaya yang tepat. Penerapan teknologi
pembibitan kelapa sawit yang baik, merupakan
salah satu hal yang harus dilakukan.Selain
berpengaruh pada produktivitas tanaman, juga
sangat berpengaruh terhadap umur tanaman
berproduksi. Penggunaan benih unggul
dipembibitan, yang harus mendapatkan
perhatian adalah pemeliharaan bibit, terutama
yang berkaitan  dengan pemupukan.
Ketersediaan bibit kelapa sawit berkualitas
dengan kuantitas yang terus meningkat
memerlukan dukungan program pemupukan
yang tepat untuk mencapai tingkat produksi
yang tinggi.

Beberapa jenis tanah yang ada dan
mendominasi di kota Palangka Raya dan
termasuk golongan tanah kurang subur, seperti
tanah gambut dan tanah alluvial. Kedua jenis
tanah ini, apabila akan diusahakan untuk
produksi tanaman maka diperlukan usaha untuk
memperbaiki sifat-sifat tanah yang kurang
subur tersebut. Salah satu cara yang sering
dilakukan petani untuk memperbaiki tanah yang
kurang subur tersebut adalah dengan cara
pemberian pupuk, baik pupuk organik maupun
anorganik.

Dewasa ini penggunaan pupuk lebih
diarahkan untuk penggunaan pupuk organik
yang ramah lingkungan, salah satunya adalah
pupuk etroganik. Pupuk petroganik merupakan
pupuk organik berbentuk granula yang mudah
diaplikasikan, dapat memperbaiki struktur tanah
sehingga penyerapan unsur hara oleh akar
tanaman menjadi lebih baik. Keunggulan lain
dari pupuk petroganik adalah aman dan ramah
lingkungan, bebas dari biji-bijian gulma, kadar
air rendah sehingga lebih efesien dalam
pengangkutan dan penyimpanan, memperkaya
hara makro dan mikro, kadar C-organik tinggi
sehingga pemberian pupuk petroganik dapat
diserap dengan mudah oleh tanaman
(http://petroganik.wordpress.com, 2008).

Penggunaan sumber bahan organik
dengan beberapa komposisi merupakan
alternatif dalam menciptakan kondisi media
tanam yang baik pada fase pembibitan yang
dapat mempengaruhi perkembangan tanaman
selanjutnya (Gusmaini dan Trisilawati, 1999).

Media tanam yang baik adalah media
yang mampu menyediakan air dan unsur hara
dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan bibit.
Hal ini dapat ditemukan pada tanah dengan tata
udara dan air yang baik, mempunyai agregat
mantap, kemampuan menahan air yang baik
dan ruang untuk perakaran yang cukup
(Gardner, Pearce dan Mitchell, 1991). Pendapat
ini didukung hasil penelitian Istiana dan
Sadikin (2008), yang menujukan bahwa
penggunaan media campuran tanah + tanah
berpasir + pupuk kandang dengan perbandingan
3:1:1 dalam kantong plastik menghasilkan
pertumbuhan bibit jarak pagar terbaik dengan
tinggi bibit 19 cm dan bobot basah daun 14,72
g.tanaman-1.

Penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari pengaruh komposisi media tanam
terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit di
pembibitan awal.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di Kebun
Percobaan Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas
Pertanian Universitas Palangka Raya, Kota
Palangka Raya. Waktu pelaksanaan dimulai
sejak bulan Juni sampai dengan bulan
September 2013.

Bahan dan alat digunakan adalah sawit
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varietas Tanera pada tahap pembibitan awal
(umur 1 bulan), dua jenis tanah (alluvial dan
gambut), pupuk petroganik, dolomit, polibag
ukuran 30 x 30 cm, ayakan tanah, cangkul,
ember, meteran, kamera, hand sprayer,
timbangan analitik, alat tulis dan bahan serta
peralatan lainnya yang menunjang dalam
penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
satu faktor, yaitu komposisi media tanam
dengan campuran pupuk petroganik (M) dengan
6 perlakuan yaitu M1 = 3 kg tanah alluvial +
1 kg pupuk kandang + 1 kg tanah berpasir, M2

= 3 kg tanah gambut + 1 kg pupuk kandang + 1
kg tanah berpasir, M3 = 3 kg tanah alluvial +
1 kg pupuk kandang + 1 kg tanah berpasir +
0,25 kg pupuk organik (petroganik), M4 = 3 kg
tanah gambut + 1 kg pupuk kandang + 1 kg
tanah berpasir + 0,25 kg petroganik, M5 = 3 kg
tanah alluvial + 1 kg pupuk kandang + 1 kg
tanah berpasir + 0,50 kg petroganik, M6 = 3 kg
tanah gambut + 1 kg pupuk kandang + 1 kg
tanah berpasir  + 0,50 kg petroganik. Terdapat 6
(enam) perlakuan yang masing-masing diulang
4 (empat) kali sehingga terdapat 24 satuan
percobaan.

Variabel pengamatan yang diamati adalah:
1. Tinggi tanaman (cm)
2. Jumlah pelepah daun (helai)
3. Luas daun (cm2)
4. Bobot basah total bibit (g)
5. Bobot kering total bibit (g)

Data hasil pengamatan dianalisis
dengan analisis ragam (uji F) pada taraf α = 5%
dan α = 1%. Jika terdapat pengaruh yang nyata
atau sangat nyata pada perlakuan, maka
dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ)
pada taraf α = 5 % untuk mengetahui perbedaan
antar perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman
Pengaruh komposisi media tanam

dengan campuran pupuk petroganik terhadap
tinggi tanaman bibit kelapa sawit berpengaruh
sangat nyata pada umur 6, 8, 10 dan 12 mst, dan
tidak berpengaruh nyata pada umur 2 dan 4 mst.
Hasil Tinggi bibit kelapa sawit umur 2, 4, 6, 8,
10 dan 12 mst pada berbagai komposisi media

tanam disajikan pada Tabel 1. Komposisi media
tanam tehadap jumlah pelepah daun bibit kelapa
sawit menunjukkan berpengaruh sangat nyata
pada umur 8, 10 dan 12 mst, dan tidak
berpengaruh nyata pada umur 2, 4 dan 6 mst.
Hasil Jumlah pelepah daun bibit kelapa sawit
umur 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 mst pada berbagai
komposisi media tanam disajikan pada Tabel 2.
Komposisi media tanam terhadap luas daun
bibit kelapa sawit menunjukkan pengaruh yang
nyata. Hasil Luas daun bibit kelapa sawit umur
12 mst pada berbagai komposisi media tanam
disajikan pada Tabel 1. Komposisi media tanam
terhadap bobot basah total dan bobot kering
total bibit kelapa sawit menunjukkan
berpengaruh nyata. Hasil Bobot total bibit
kelapa sawit umur 12 mst pada berbagai
komposisi media tanam disajikan pada Tabel 4.

Pertumbuhan merupakan bertam-
bahnya ukuran, berat dan jumlah sel (Lakitan,
1996). Salisbury dan Ross (1995), menyatakan
bahwa fase vegetatif dari pertumbuhan tanaman
terutama terjadi pada perkembangan akar, daun
dan batang yang berhubungan dengan proses
pembelahan dan pembesaran sel, pembentukan
jaringan dan organ. Goldsworthy dan Fisher
(1996), mengemu-kakan pertumbuhan tanaman
di atas tanah terutama dimulai dengan
terbentuknya primordia daun dan adanya
pemanjangan batang.

Berdasarkan hasil analisis ragam
diketahui bahwa pengaruh komposisi media
berpengaruh nyata terhadap semua variabel
pertumbuhan bibit kelapa sawit yang diamati,
yaitu tinggi tanaman, jumlah pelepah daun, luas
daun dan bobot basah serta bobot kering
tanaman. Tabel 1 dan 2, pada awal pengamatan
umur 2 dan 4 mst atau bahkan 6 mst tampaknya
belum terjadi perbedaan perlakuan terhadap
tinggi tanaman dan jumlah pelepah daun. Hal
ini terjadi karena pertumbuhan bibit tanaman
kelapa sawit masih berada pada fase
pertumbuhan lambat (logaritmik) sehingga
respon tanaman terhadap input (masukan) yang
diberikan masih berjalan lambat sehingga
pengaruhnya tidak nyata.
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Tabel 1. Tinggi bibit kelapa sawit umur 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 mst pada berbagai komposisi media
tanam

Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)

2 mst 4 mst 6 mst 8mst 10 mst 12 mst
M1 16,25 17,50 19,50 a 22,25 ab 24,50 abc 26,75 ab

M2 17,63 17,63 19,50 a 2175 a 24,25 ab 26,50ab

M3 17,25 18,75 22,75 b 24,75 c 26,88 d 28,50 c

M4 17,50 18,50 22,50 b 24,75 c 26,50 cd 28,00 bc

M5 16,63 18,75 20,75 ab 24,00 bc 25,75 bcd 27,50 bc

M6 17,00 18,75 20,00 a 21,50 a 23,00 a 25,50 a

BNJ 0,05 % - - 2,47 2,23 2,21 1,63
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji BNJ pada taraf  α = 5%.

Tabel 2. Jumlah pelepah daun bibit kelapa sawit umur 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 mst pada berbagai
komposisi media tanam

Perlakuan
Jumlah pelepah daun bibit

2 mst 4 mst 6 mst 8mst 10mst 12mst
M1 2,50 2,75 3,00 3,25 a 3,75 ab 4,00 a

M2 2,75 3,00 3,00 3,25 a 3,50a 4,00 a

M3 3,00 3,00 3,25 4,50 b 4,75 b 5,50 b

M4 3,00 3,00 3,25 4,00 ab 4,25ab 5,00 ab

M5 2,50 3,00 3,00 3,25 a 3,75 ab 4,50 ab

M6 2,50 2,75 3,00 3,25 a 3,75 ab 4,25 ab

BNJ 0,05 % - - - 1,22 1,09 1,09
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji BNJ pada taraf  α = 5%.

Tabel 3. Luas daun bibit tanaman kelapa sawit umur 12 mst pada berbagai komposisi media tanam
Perlakuan Luas daun (cm2)

M1 11239,73 a

M2 10571,45 a

M3 15864,28 b

M4 14613,26 ab

M5 13263,97 ab

M6 12489,73 ab

BNJ 0,05 % 4240,38
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji BNJ pada taraf  α = 5%.

Tabel 4. Bobot total bibit kelapa sawit umur 12 mst pada berbagai komposisi media tanam

Perlakuan
Bobot total bibit (g)

Bobot basah Bobot kering
M1 13,71 a 6,06 ab

M2 11,84 a 4,90 a

M3 22,10 b 10,45 c

M4 19,37 ab 9,16 bc

M5 15,87 ab 7,45 abc

M6 14,71 ab 6,92 abc

BNJ 0,05 % 8,19 3,88
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji BNJ pada taraf  α = 5%.

Setelah umur 4 atau 6 mst tinggi
tanaman dan jumlah pelepah daun tampak
terjadi perbedaan, hal ini karena sudah berada
pada fase linear dari pertumbuhan bibit tanaman
kelapa sawit. Sesuai pernyataan Lakitan (1996),
pada fase logaritmik pertambahan laju
pertumbuhan tanaman berlangsung lambat pada

awalnya tetapi kemudian berlangsung semakin
cepat. Setelah fase logaritmik, pertumbuhan
tanaman berlanjut pada fase linear yaitu laju
pertumbuhan berlangsung konstan, biasanya
laju pertumbuhan mencapai maksimum selama
beberapa waktu lamanya (Salisbury dan Ross.
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1995). Kedua fase pertumbuhan ini umumnya
terjadi selama pertumbuhan vegetatif tanaman.

Perlakuan komposisi media tanam 3 kg
tanah alluvial + 1 kg pupuk kandang + 1 kg
tanah berpasir + 0,25 kg petroganik nyata
meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah
pelepah daun dibandingkan perlakuan lainnya.
Tanah alluvial dengan dicampur pupuk
kandang, pasir dan pupuk petroganik pada
perlakuan tersebut tampaknya merupakan
komposisi media tanaman yang mampu
memperbaiki sifat-sifat tanah alluvial menjadi
lebih baik, baik dari sifat fisik maupun biologi
sehingga diduga  mampu menyediakan
sejumlah unsur hara yang cukup dan berimbang
bagi kebutuhan bibit tanaman selama
pertumbuhan, selain itu sifat fisik dan biologi
tanah menjadi lebih baik pula, hal tersebut
diperlihatkan pada tinggi tanaman dan jumlah
daun yang lebih tinggi dan banyak.

Penyediaan unsur hara oleh pupuk
organik pada tanaman dapat melalui dua cara,
yaitu pertama melalui sumbangan langsung dari
hara makro dan mikro yang terkandung dalam
pupuk yang dapat diserap tanaman, sedangkan
yang kedua melalui secara tidak langsung
melalui perbaikan sifat fisik, biologi dan kimia
dari tanah menjadi lebih baik. Perbaikan sifat
kimia yang penting dalam penyediaan unsur
hara bagi tanah dengan indikator adalah
terjadinya peningkatan pH tanah.

Menurut Rosmarkam dan Yuwono
(2002), pH tanah sangat berpengaruh terhadap
ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Semakin
meningkat pH tanah mendekati netral umumnya
banyak unsur hara yang tersedia bagi tanaman,
sebaliknya semakin rendah pH tanah (kondisi
masam) maka tersedianya unsur semakin
rendah, ini disebabkan karena banyak unsur
hara yang terikat akibat kondisi masam
tersebut.

Peningkatan pH akibat pemberian
pupuk petroganik  diperlihatkan dari hasil
analisis pH tanah (Tabel 5.), dimana semua
tanah pada media tanam yang diberikan
petroganik pH tanahnya meningkat di atas 7
(7,16-7,32), sedangkan pada media yang tidak
diberi pupuk petroganik pH nya lebih rendah
yaitu 6,94 dan 6,47.  Berdasarkan data hasil
analisis tanah tersebut jelas bahwa peningkatan
pH tanah dari hasil penelitian ini dipengaruhi
oleh pemberian pupuk petroganik, hal ini
dimungkinkan terjadi karena sesuai hasil
analisis pH dari bahan pupuk petroganik
penelitian Satiawan (2013) ternyata memang
mempunyai pH yang tinggi yaitu 7,79.

Meningkatnya pH tanah akibat
pemberian petroganik pada komposisi
campuran tanah alluvial, pupuk kandang ayam
dan pasir berakibat terhadap tersedianya unsur
hara bagi tanaman menjadi lebih baik dan
didukung dengan perbaikan sifat fisik tanah
lainnnya, selain sumbangan langsung dari
kandungan hara makro dan mikro dari pupuk
petroganik tersebut sehingga dapat memacu
peningkatan pertumbuhan bibit kelapa sawit
yang lebih baik. Semua variabel pertumbuhan
yang diberikan pupuk petroganik 0,25 kg
cendrung lebih baik dibandingkan perlakuan
lainnnya.

Tersedianya unsur hara bagi tanaman
akan meningkatkan laju fotosintesis tanaman
dan berakibat hasil fotosintesis (fotosintat) di
dalam tanaman akan tersedia lebih banyak
(Gardner, Pearce dan Mitchell, 1991), dan ini
akan menentukan kapasitas tanaman untuk
membentuk organ-organ tanaman sehingga
distribusi dan kontribusi fotosintat (karbohidrat)
pada setiap organ yang tumbuh akan lebih
tinggi (Istiqomah, 2011).

Tabel 5. Data hasil analisi tanah pada 6 (enam) macam komposisi media tanam

NO Kode Sampel
Parameter Analisis

pH H2O (1:2,5) N-Tot (%) P-Bray I (ppm) K-dd (me/100 g)
1 M1 = (1) M 6,94 0,21 476,83 0,92
2 M3 = (1) M 7,34 0,20 519,85 1,62
3 M5 = (1) M 7,42 0,22 330,96 0,91
4 M2 = (1) G 6,47 0,41 467,43 0,78
5 M4 = (1) G 7,16 0,52 456,73 0,32
6 M6 = (1) G 7,32 0,37 537,66 0,91

Sumber : UPT Laboratorium Dasar dan Analitik Universita Palangka Raya (2013)



Jurnal AGRI PEAT,  Vol. 16 No. 2 , September 2015 : 70 - ISSN :1411 - 6782

75

Menurut Setiaji (1993, dalam
Istiqomah, 2011), pada fase vegetatif terjadi
tiga proses penting yaitu pembelahan sel,
perpanjangan sel, serta pembentukan jaringan
yang pada dasarnya merupakan proses
pengembangan daun, batang dan sistem
perakaran. Jika proses ini berjalan lancar, maka
berat total seluruh tanaman yang diperoleh juga
akan tinggi.

Peningkatan biomassa tanaman ini
merupakan akibat dari adanya pembentukan
dan pertambahan organ-organ tanaman seperti
akar, batang dan daun selama masa tertentu dari
pertumbuhan tanaman.Sesuai pernyataan
Sitompul dan Guritno (1995) bahwa tanaman
selama masa hidup atau selama masa tertentu
membentuk biomassa yang digunakan untuk
membentuk bagian-bagian tubuhnya. Produksi
biomassa tersebut akan mengakibatkan
pertambahan bobot yang diikuti dengan
pertambahan ukuran lainnya secara kuantitatif.

Selain pH tanah, pada komposisi media
tanam 3 kg tanah alluvial + 1 kg pupuk kandang
+ 1 kg tanah berpasir + 0,25 kg petroganik yang
menonjol adalah kandungan Kalium (K) yang
jauh lebih tinggi yaitu 1,62 me/100 g sedangkan
pada media tanam lainnya di bawah 1,00
me/100 g,  sedangkan pada parameter
kandungan N-total dan P Bray I pada masing-
masing jenis tanah media tanam diketahui tidak
berbeda jauh, pada campuran komposisi media
tanam yang mengandung tanah alluvial secara
berurutan yaitu 0,20% ; 0,21%; 0,22 % dan
yang mengandung tanah gambut lebih tinggi
yaitu 0,37%; 41%; 0,52% (kisaran kategori
sedang menurut PPT 1983).

Tingginya kandungan N-total pada
tanah gambut tidak menjamin tersedia bagi
tanaman.Menurut Radjagukguk (1997),
ketersediaan N bagi tanaman pada tanah
gambut umumnya rendah,  walaupun
analisis N total umumnya relatif tinggi
karena berasal dari N-organik.   Kandungan
P Bray I pada semua perlakuan yang
diamati berkisar antara 300 – 500 ppm
(termasuk kategori sangat tinggi), dan
perlakuan komposisi media tanam 3 kg
tanah alluvial + 1 kg pupuk kandang + 1 kg
tanah berpasir + 0,25 kg petrogani kserta
komposisi media3 kg tanah gambut + 1 kg
pupuk kandang + 1 kg tanah berpasir  +

0,50 kg petroganik memperlihatkan
kandungan yang lebih tinggi dari perlakuan
lainnya yaitu 519,85 ppm dan 537,66 ppm.

Perbedaan kandungan K yang lebih
tinggi pada komposisi media tanam 3 kg
tanah alluvial + 1 kg pupuk kandang + 1 kg
tanah berpasir + 0,25 kg petroganik
dibandingkan media tanam lainnya diduga
menjadi penyebab perlakuan tersebut
cenderung mampu meningkatkan tinggi
tanaman bibit yang lebih baik. Menurut
Mengel dan Kirkby (1979) dalam Sarief
(1986) K merupakan salah satu unsur hara
yang sangat berperan dalam memacu
pertumbuhan tinggi tanaman.  Apabila
tanaman mengalami kekurangan unsur
tersebut, maka dapat menyebabkan
terhambatnya pertumbuhan tanaman
sehingga tanaman tumbuh lebih pendek,
bahkan pada tingkat yang lebih parah dapat
menyebabkan kekerdilan.

Tersedianya unsur K yang lebih
tinggi pada komposisi media tanam 3 kg
tanah alluvial + 1 kg pupuk kandang + 1 kg
tanah berpasir + 0,25 kg petroganik
menyebabkan tinggi bibit kelapa sawit pada
perlakuan tersebut lebih tinggi, demikian
pula terhadap jumlah daun dan luas daun
(Tabel 1, 2, dan 3).

Secara keseluruhan berdasarkan
hasil analisis tanah tabel 5, tersedianya
unsur N (N total = 0,21 %), P (P Bray =
519,85 ppm) dan K (K-dd = 1,62 me/ 100
g) pada komposisi media tanam 3 kg tanah
alluvial + 1 kg pupuk kandang + 1 kg tanah
berpasir + 0,25 kg petroganik cukup baik,
yakni dalam kriteria sedang dan sangat
tinggi (PPT, 1983 dalam Hardjowigeno,
1997), hal ini diduga yang menyebabkan
pertumbuhan tanaman bibit kelapa sawit
menjadi lebih baik, kondisi terlihat dengan
pertumbuhan daun (jumlah pelepah dan
luas daun). Unsur N adalah hara yang
paling berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan perkembangan daun. Sutedjo dan
Kartasapoetra (2002) menambahkan bahwa
fungsi N antara lain untuk meningkatkan
pertumbuhan daun. Daun tanaman akan
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menjadi banyak dan lebar dan warna yang
lebih hijau.

Selain N unsur P juga sangat
dibutuhkan daun dalam kegiatan fosforilasi
fotosintesis pada daun. Sesuai pernyataan
Rosmarkam dan Yuwono (2002) bahwa
fosfor dianggap sebagai kunci kehidupan
karena berhubungan dengan senyawa energi
sel (ATP) yang dibentuk pertama kali pada
saat fosforilasi pada proses fotosintesis
daun. Unsur P sangat berperan penting
dalam kegiatan ini. Sedangkan unsur K
terlibat dalam mempengaruhi membuka dan
menutupnya stomata pada daun, sehingga
daun dapat mereduksi CO2 yang di
perlukan dalam kegiatan fotosintesis.

Peningkatan dosis petroganik dari
0,25 kg polibag-1 menjadi 0,50 kg polibag-1

pada komposisi campuran tanah alluvial
ataupun tanah gambut ditambah pupuk
kandang ayam dan pasir ternyata justru
berakibat respon pertumbuhan bibit kelapa
sawit menjadi menurun, diperlihatkan pada
semua variabel pertumbuhan yang diamati
termasuk pada bobot basah dan kering
tanaman   (Tabel 4).

Dampak peningkatan dosis
petroganik menunjukkan kecendrungan
penurunan pertumbuhan, ini dapat terjadi
karena diduga pada tanah tersebut sudah
ditambahkan pupuk kandang sehingga
penambahan pupuk petroganik yang
berlebihan dari keperluan tanaman pada
masa itu dapat menjadi tidak sesuai bagi
pengaruh bahan lainnya. Dugaan ini
diperkuat dari hasil penelitian Hayati
(2010), yang menemukan fenomena anti
klimaks pada penambahan pupuk organik
yang berlebihan dari 15 ton ha-1 menjadi 30
dan 45 ton ha-1 pada tanah menunjukkan
adanya proses antagonis dengan pemberian
pupuk anorganik sehingga berakibat
terjadinya penurunan bobot berangkasan
tanaman selada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komposisi media tanam dengan
campuran pupuk petroganik berpengaruh
terhadap semua variabel pertumbuhan
bibit kelapa sawit (tinggi tanaman,
jumlah pelepah daun, luas daun, bobot
basah dan bobot kering total) pada
pembibitan  awal.

2. Komposisi media tanam 3 kg alluvial +
1 kg pupuk kandang + 1 kg tanah
berpasir + 0,25 kg petroganik mampu
meningkatkan pertumbuhan bibit
tanaman kelapa sawit di pembibitan awal

DAFTAR PUSTAKA

http://www.petrowordpress.com/2008/07/16/pet
roganik-proses-pembuatan-pupuk-
organik/(diakses 2 Pebruari 2013)

Gardner, F.P., R.B. Pearce dan R.L. Mitchell.
1991. Fisiologi Tanaman Budidaya.
Terjemahan. UI Press. Jakarta.

Goldssworthy, P.R. dan N.M. Fisher. 1996.
Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik
(Terjemahan : Tosari). Gadjah Mada
University Press.Yogyakarta.

Gusmaini dan O. Trisilawati.  1999. Pengaruh
Komposisi dan Sumber Bahan Organik
Pada Perbanyakan Som Jawa (Talznum
Panzculatum Gaertn.).  Warta
Tumbuhan Obat Indonesia Vol. 5 No.
4. Balai Penelitian Tanaman Rempah
dan Obat, Balittro, Bogor.

Hardjowigeno, 1997. Ilmu Tanah. PT.
Mediyatama Sarana Prakarsa.
Jakarta.

Hayati, E.  2010. Pengaruh Pupuk Organik dan
Anorganik Terhadap Kandungan
Logam Berat dalam Tanah dan Jaringan
Tanaman Selada. J. Floratek 5 : 113 –
123. www.unsyiah.ac.id. (diakses 30
November 2013).

Istiana, H. Dan I. Sadikin. 2008. Cara
Pengujian Media Tumbuh pada
Pembibitan Jarak Pagar. Buletin Teknik
Pertanian Vo. 13. No.1. Balai Penelitian
Tanaman Tembakau dan Serat. Malang.



Jurnal AGRI PEAT,  Vol. 16 No. 2 , September 2015 : 70 - ISSN :1411 - 6782

77

Istiqomah, N. 2011. Pengaruh Bokashi
Kayambang (Salvinia molesta) terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman
Seledri pada Lahan Rawa Lebak.
http://repository.unlam.ac.id. (diakses
30 Nopember 2013).

Lakitan, 1996.Fisiologi Tumbuhan
Pertumbuhan dan Perkembangan.
Raja Grafindo Persada. Jakarta

Radjagukguk, B. 1997. Peat soil of
Indonesia: Location, classification,
and problems for sustainability. pp.
45-54. In J.O. Rieley and S.E. Page
(Eds.). Biodiversity and
Sustainability of Tropical Peat and
Peatland. Proceedings of the
International Symposium on
Biodiversity, Environmental
Importance and Sustainability of
Tropical Peat and Peatlands,
Palangka Raya, Central Kalimantan
4-8 September 1999. Samara
Publishing Ltd. Cardigan. UK.

Rosmarkan, A. dan N.W. Yuwono. 2002.
Ilmu Kasuburan Tanah. Kanisius.
Yogyakarta.

Salisbury F.B. dan Cleon W Ross. 1995.
Fisiologi Tumbuhan.ITB. Bandung.

Sarief, ES. 1986. Kesuburan dan
Pemupukan Tanah Pertanian.
Pustaka Buana. Bandung.

Satiawan, M. 2013. Respon Pertumbuhan
Bibit Kelapa Sawit Main Nursery
Terhadap Pemberian Pupuk
Petroganik dan  Bokashi
Kayambang Pada Tanah Gambut.
Skripsi.  Fakultas Pertanian,
Universitas Palangka Raya.

Sitompul, S. M. Dan B. Guritno.1995. Analisis
Pertumbuhan Tanaman. Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta.

Sutedjo, M.M. dan Kartasapoetra. 2002.
Pengantar Ilmu Tanah. Rineka
Cipta. Jakarta.

Suyatno, R. 1994. Kelapa Sawit. Kanisius.
Yogyakarta.

UPT Laboratorium Dasar dan Analitik.
2013. Data Hasil Analisis Tanah.
UPT Laboratorium Dasar dan

Analitik Universitas Palangka Raya.
Palangka Raya.


