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ABSTRACT 

 
The aim of this experiment to know the interaction between biofertilizer with NPK fertilizer on pre 

nursery seedling of oil palm in podsolic soil. Experiments using completely randomized design (CRD) 

factorial with two factors, the first factor was the biofertilizer consists of two levels : biofertilizer 

dosage 0 g per plant and dosage 15 g per plant (biofertilizer 10 g + 5 g empty fresh fruit bunch). The 

second factor was the NPK fertilizer that consists of five levels, dosage : 0, 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 g per 

plant, with 4 replications so that there are 40 experimental units. The results showed that the 

interaction between biofertilizer with NPK fertilizer were significant in the number of leaves, dry 

weight of shoot and root. Plant height, number of leaves, dry weight of shoot and root, and root length 

obtained the best results in the oil palm seedlings were given a dosage of 10 g per plant of biofertilizer 

with NPK fertilizer dosage of 1.5 g per plant. 

Keywords : seedling palm oil, biofertilizers, NPK fertilizer. 
 

ABSTRAK 
 

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui interaksi pemberian pupuk hayati dengan pupuk NPK 

terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit tahap pre nursery pada tanah podsolik. Percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor perlakuan, faktor pertama 

adalah pemberian pupuk hayati terdiri dari dua taraf yaitu : pupuk hayati dosis 0 g per polybag dan 

dosis 15 g per polybag (10 g pupuk hayati + 5 g tandan kosong kelapa sawit). Faktor kedua adalah 

pemberian pupuk NPK terdiri dari lima taraf yaitu : 0; 0,5; .1.0; 1,5; dan 2 g per polybag, dengan 4 

ulangan sehingga terdapat 40 satuan percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara 

perlakuan pupuk hayati dengan pupuk NPK terjadi pada jumlah daun, berat kering tajuk dan berat 

kering akar. Tinggi tanaman, jumlah daun, berat kering tajuk dan akar, serta panjang akar diperoleh 

hasil terbaik pada bibit tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk hayati dosis 10 g per tanaman dengan 

pupuk NPK dosis 1,5 g per tanaman. 

Kata Kunci :Bibit Kelapa sawit, pupuk hayati, pupuk NPK. 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) 

merupakan tanaman penghasil minyak nabati 

dan merupakan komoditas unggulan 

perkebunan di Indonesia. Kelapa sawit 

memberikan sumbangan besar bagi 

perekonomian karena mampu menciptakan 

kesempatan kerja bagi masyarakat dan sebagai 

sumber perolehan devisa negara. Sampai saat 

ini Indonesia merupakan salah satu produsen 
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utama minyak sawit (CPO) dunia selain 

Malaysia dan Nigeria (Fauzi dkk., 2008). 

Luas areal perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia tahun 2010 mencapai 7,825 juta ha, 

dengan hasil produksi mencapai 19,845 juta 

ton.Sedangkan produksi kelapa sawit di 

provinsi Kalimantan Tengah mencapai 

2.305.515 ton, dengan luas areal 1.256.444 ha, 

yang meliputi perkebunan rakyat dan 

perkebunan besar swasta (Badan Pusat Statistik, 

2012). Data ini menunjukkan Kalimantan 

Tengah mempunyai potensi yang cukup besar 

dalam pengembangan industri kelapa sawit, 

sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan produksi 

kelapa sawit salah satunya adalah melalui 

perbaikan dalam pembibitan tahap pre nursery. 

Melalui tahap pembibitan ini diharapkan akan 

menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas 

(Sulistyo dkk.,2010). 

Keberhasilan pembibitan tidak ditentukan 

oleh banyaknya jumlah bibit yang dapat 

ditanam di lapangan, tetapi dari kualitas yang 

dihasilkan. Perawatan bibit yang baik di 

pembibitan awal dan pembibitan utama melalui 

dosis pemupukan yang tepat merupakan salah 

satu upaya untuk mencapai hasil yang optimal 

dalam pengembangan budidaya kelapa sawit 

(Santi dan Goenadi, 2008) disamping faktor 

tanah sebagai media tanam pembibitan. 

Podsolik merupakan salah satu jenis 

tanah di Indonesia yang mempunyai sebaran 

luas, mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% 

hingga 27 % dari total luas daratan Indonesia 

(Subagyo, 2004). Sebaran terluas terdapat di 

Kalimantan (21.938.000 ha). Menurut  

Leiwakabessy (1988), podsolik  mengandung 

kadar K, Na, Ca, dan Mg yang rendah, kapasitas 

tukar kation sedang dan daya fiksasi P yang 

tinggi sehingga ketersediaan P rendah, sehingga 

mempunyai beberapa kelemahan untuk 

digunakan sebagai media tanam.  

Menurut Sugiyono dkk., (2005) 

pemupukan pada tanaman kelapa sawit 

membutuhkan biaya yang sangat besar sekitar 

30 % terhadap biaya produksi atau sekitar 60 % 

terhadap biaya pemeliharaan. Tingginya biaya 

pemupukan ini salah satunya disebabkan 

ketergantungannya  terhadap penggunaan pupuk 

kimia (anorganik) yang harganya sangat mahal 

dan terus meningkat. 

Penggunaan pupuk kimia memang 

dikenal lebih efektif karena mengandung 

berbagai macam unsur hara makro dan mikro 

yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun 

penggunaan pupuk anorganik (kimia) dalam 

jangka yang relatif cukup panjang telah 

menimbulkan dampak negatif yaitu menjadikan 

tanah-tanah pertanian menjadi semakin keras 

sehingga menurunkan produktivitasnya. 

Semakin kerasnya tanah ini bukan disebabkan 

oleh hilangnya tanah lapisan atas (top soil) 

tetapi lebih disebabkan penumpukan sisa atau 

residu pupuk kimia dalam tanah yang berakibat 

tanah sulit terurai. Hal ini disebabkan karena 

memang salah satu sifat bahan kimia adalah 

relatif lebih sulit terurai atau hancur 

dibandingkan dengan bahan organik. Jika tanah 

menjadi semakin keras, maka akan 

mengakibatkan tanaman semakin sulit 

menyerap unsur hara tanah. Selain itu dengan 

semakin kerasnya tanah, proses penyebaran 

perakaran dan aerasi (pernafasan) akar akan 

terganggu yang berakibat akar tidak dapat 

berfungsi optimal dan pada gilirannya akan 

menurunkan produksi tanaman tersebut. 

Sebagai upaya menanggulangi permasalahan 

tersebut, pemakaian pupuk hayati dapat 

dijadikan alternatif untuk menanggulangi 

dampak negatif pemakaian pupuk kimia 

(anorganik) secara berlebih. 

Pupuk hayati adalah produk biologi yang 

dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, 

kesuburan, dan kesehatan tanah. Pupuk hayati 

berisi bakteri yang berguna untuk memacu 

pertumbuhan tanaman, sehingga hasil produksi 

tanaman tetap tinggi dan berkelanjutan 

(Kementerian Pertanian, 2009). Pemanfaatan 

mikroorganisme yang berguna perlu 

dikembangkan dalam usaha mengurangi 

penggunaan pupuk anorganik (Pangaribuan dan 

Pujisiswanto, 2008).  

Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman 

perlu dijaga kelestariannya, karena di dalam 

tanah terutama daerah rhizosfer (habitat yang 
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sangat baik bagi pertumbuhan mikroba) banyak 

jasad mikro yang berguna bagi tanaman, salah 

satunya adalah cendawan mikoriza. Beberapa 

hasil penelitian menunjukkan bahwa cendawan 

mikoriza dapat berkolonisasi dan berkembang 

secara mutualistik dengan akar tanaman. Infeksi 

mikoriza dengan akar tanaman dapat 

memperluas bidang serapan akar, sehingga 

dapat menyerap unsur hara seperti P, Ca, N, Cu, 

Mn, K, dan Mg, dengan hifa eksternal yang 

tumbuh dan berkembang melalui bulu akar 

(Talanca dan Adnan, 2005).  

Cendawan mikoriza dapat menghasilkan 

material yang mendorong agregasi tanah 

sehingga dapat meningkatkan aerasi, 

penyerapan air dan stabilitas tanah. Cendawan 

mikoriza dapat pula berperan dalam 

pengendalian penyakit tanaman. Hal ini 

disebabkan karena cendawan ini memanfaatkan 

karbohidrat lebih banyak dari akar, sebelum 

dikeluarkan dalam bentuk eksudat akar, 

menghasilkan antibiotik, dan memacu 

perkembangan mikroba saprofitik di sekitar 

perakaran, sehingga patogen tidak berkembang 

(Talanca dan Adnan, 2005).  

Secara langsung maupun tidak langsung 

pupuk hayati berbasis mikoriza arbuskula 

mampu mengembalikan siklus nutrisi alami 

tanah dan membentuk material organik tanah, 

menambah ketersediaan unsur hara bagi 

tanaman serta meningkatkan resistensi terhadap 

serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu,  

penggunaan pupuk hayati berbasis mikoriza 

arbuskula diharapkan mampu mengurangi dosis 

pemakaian pupuk kimia (anorganik) sehingga 

dapat menekan tingginya biaya pemupukan, 

serta mampu meningkatkan kesuburan tanah, 

memacu pertumbuhan tanaman dan 

meningkatkan produksi. Menurut Ainy (2008) 

aplikasi pupuk hayati yang dikombinasikan 

dengan 50 % dosis pupuk anorganik dan 50 % 

dosis kompos terbukti mampu menghasilkan 

bobot total gabah isi tertinggi (33.4 g/pot) dan 

meningkatkan produksi rata-rata sebesar 18.8 % 

bila dbandingkan dengan tanaman yang 

menggunakan 100 % dosis pupuk anorganik. 

Fadiluddin (2009) menyatakan bahwa 

penambahan pupuk hayati yang dikombinasikan 

dengan pupuk NPK 50 % dan kompos 50 % 

dapat meningkatkan bobot produksi jagung 

pipilan per tanaman dan bobot 100 biji jagung.  

Penggunaan cendawan mikoriza pada 

tanaman kelapa sawit akan lebih efektif bila 

aplikasi dilakukan pada saat pembibitan 

khususnya tahap pre nursery. Hal tersebut 

memberikan peluang lebih besar untuk mikoriza 

menginfeksi akar tanaman, sehingga bibit 

kelapa sawit yang akan ditanam di lapangan 

telah mengandung mikoriza. 

Berdasarkan potensi-potensi yang baik 

cendawan mikoriza arbuskula apabila 

diinfeksikan pada akar tanaman diperkirakan 

akan mampu menghasilkan bibit tanaman 

kelapa sawit yang baik dan berkualitas. Oleh 

karena itu dirasa perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk 

hayati dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan 

bibit kelapa sawit tahap pre nursery pada tanah 

podsolik. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan 

Februari sampai bulan Mei 2013, bertempat di 

Balai Perlindungan Perkebunan dan 

Pengawasan Benih (BP3B), Dinas Perkebunan 

Kalimantan Tengah 

Adapun bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tanah podsolik, pupuk 

NPK (Yara Mila 13-11-21), pupuk hayati 

berbasis Mikoriza (Miza Plus), benih kelapa 

sawit varietas Tani Nusa (TN-1) dari PT. Bakti 

Tani Nusantara, Sumatera Utara.Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah polybag 

berukuran        10 cm x 15 cm, 

penggaris,timbangan, kayu, paranet,selang air, 

kamera, alat tulis, dan peralatan lain yang 

mendukung dalam penelitian. 

Penelitianmenggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor 

perlakuan.Faktor  pertama adalah pemberian 

pupuk hayati (M) yang terdiri dari dua taraf 

yaitu :  

m0 = tanpa pemberian pupuk hayati (kontrol) 

m1 = pupuk hayati 10 g + 5 g TKKS (sebagai 

bahan pembawa) 
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Faktor kedua adalah dosis pupuk NPK 

(P) yang terdiri dari limataraf yaitu: 

p0 = tanpa pemberian pupuk NPK (kontrol) 

p1 = pupuk NPK ½ g per tanaman 

p2 = Pupuk NPK 1 g per tanaman 

p3 = Pupuk NPK 1,5 g per tanaman 

p4 = Pupuk NPK 2 g per tanaman 

Dari kedua faktor perlakuan tersebut 

terdapat 10kombinasi  perlakuan,  yang masing-

masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 

4 (empat) kali sehingga terdapat 40 satuan 

percobaan.  

Model liniear aditif untuk rancangan yang 

digunakan dalam penelitian ini menurut 

Yitnosumarto (1993) yaitu : 

Yij = µ + mi + pj + (mp)ij+ €ijk 

Dimana : 

Yijk =  Nilai pengamatan pupuk hayati (m) 

ke-i dan pupuk NPK (p) ke-j pada 

kelompok ke-k 

µ = Nilai tengah pengamatan 

mi = Pengaruh pupuk hayati pada taraf 

ke-i  

pj =   Pengaruh pupuk NPKpada taraf ke-j 

(mp)ij = Pengaruh interaksi pupuk hayati (m) 

ke-i dengan pupuk NPK (p) ke-j 

εijk =   Galat percobaan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tinggi Bibit Tanaman Kelapa Sawit 

 

 

 
Gambar 1. Pertumbuhan tinggi bibit tanaman 

kelapa sawit yang diberi pupuk 

NPK dengan dosis yang berbeda, 

tanpa pupuk hayati (a) dan diberi 

pupuk hayati (b). 

 

Jumlah Daun Bibit Tanaman Kelapa Sawit 

Pertumbuhan jumlah daun bibit tanaman 

kelapa sawit yang diberi pupuk hayati dan 

diberi pupuk NPK cenderung lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah daun 

bibit tanaman kelapa sawit yang tanpa diberi 

pupuk hayati dan diberi pupuk NPK. Ini terlihat 

dari jumlah daun bibit tanaman kelapa sawit 

yang diberi pupuk hayati dosis 10 g per 

tanaman dengan diberi pupuk NPK pada dosis 

1,5 g per tanaman memberikan pertumbuhan 

jumlah daun yang lebih banyak.  

Hasil uji lanjut Duncan’s 5% pada Tabel 

1. menunjukkan bahwa jumlah daun bibit 

tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk hayati 

dosis 10 g per tanaman dengan diberi pupuk 

NPK pada dosis 1,5 g per tanaman pada umur 

16 minggu setelah tanam tidak berbeda nyata 

dengan jumlah daun bibit tanaman kelapa sawit 

yang diberi pupuk hayati dosis 10 g per 

tanaman dengan diberi pupuk NPK pada dosis 1 

g per tanaman, akan tetapi berbeda nyata 

dengan bibit tanaman kelapa sawit yang diberi 

pupuk hayati dosis 10 g per tanaman dan diberi 

pupuk NPK pada dosis 0 g per tanaman, 0,5 g 

per tanaman dan 2 g per tanaman, serta berbeda 

nyata dengan jumlah daun bibit tanaman kelapa 

sawit yang tanpa diberi pupuk hayati 0 g per 

tanaman dengan diberi pupuk NPK pada dosis 0 

g per tanaman, 0,5 g per tanaman, 1 g per 

tanaman, 1,5 g per tanaman, dan 2 g per 

tanaman. 
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Tabel 1. Uji nilai rata-rata jumlah daun bibit 

Umur 

tanaman 

Pupuk NPK 

(g/tanaman) 

Pupuk hayati 

(g/tanaman) 

0 15 

10 mst 

0 
3,00 

a 
A 

3,50 

a 
A 

0,5 
4,00 

b 
B 

3,25 

a 
A 

1 
4,00 

b 
A 

3,75 

ab 
A 

1,5 
4,00 

b 
A 

4,25 

b 
A 

2 
3,75 

b 
A 

3,50 

a 
A 

12 mst 

0 
3,25 

a 
A 

4,25 

a 
B 

0,5 
4,75 

b 
A 

4,50 

ab 
A 

1 
5,00 

b 
A 

5,00 

bc 
A 

1,5 
5,00 

b 
A 

5,50 

c 
A 

2 
4,75 

b 
A 

4,25 

a 
A 

14 mst 

0 
3,75 

a 
A 

5,00 

a 
B 

0,5 
5,50 

b 
A 

5,50 

ab 
A 

1 
5,75 

b 
A 

6,25 

bc 
A 

1,5 
6,25 

b 
A 

6,75 

c 
A 

2 
5,75 

b 
A 

5,25 

a 
A 

16 mst 

0 
4,75 

a 
A 

6,25 

a 
B 

0,5 
6,25 

b 
A 

6,25 

a 
A 

1 
6,50 

b 
A 

7,25 

bc 
A 

1,5 
6,75 

b 
A 

7,75 

c 
B 

2 
6,50 

b 
A 

6,25 

a 
A 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom 

yang sama dan pada umur yang sama 

menunjukkan  perbedaan 

berdasarkan Uji DMRT 5%. Huruf 

kecil dibaca ke arah vertikal dan 

huruf besar dibaca ke arah 

horizontal. 

Tanaman membutuhkan nitrogen dan 

phosfor dalam jumlah yang cukup untuk 

pembentukan daun, dimana unsur N dan P pada 

media membantu proses pembelahan dan 

pembesaran sel yang menyebabkan daun muda 

lebih cepat mencapai bentuk yang sempurna, 

dimana semakin besar jumlah daun yang 

terbentuk pada tanaman, maka akan 

menghasilkan hasil fotosintat yang besar pula, 

dan hasil fotosintesis ini digunakan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Sesuai dengan pendapat Lakitan (1993), bahwa 

ketersediaan unsur N dan P akan dapat 

mempengaruhi daun dalam hal bentuk dan 

jumlah. Hakim dkk.,(1989) menyatakan bahwa 

salah satu organ yang berperan penting bagi 

tanaman adalah daun. Jumlahnya sangat 

menentukan hasil fotosintesis, dimana hasil 

fotosintesis ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Nyakpa dkk.,(1988), menyatakan bahwa 

proses pembentukan daun tidak terlepas dari 

peranan unsur nitrogen dan fosfor yang terdapat 

dalam medium tumbuh tersebut. Unsur ini 

berperan dalam membentuk sel-sel baru dan 

merupakan salah satu komponen penyusun 

senyawa organik dalam tanaman seperti asam 

amino, asam nukleat, klorofil, ADP dan ATP. 

Metabolisme akan terganggu jika kekurangan 

nitrogen dan fosfor. 

 

Berat Kering Tajuk Bibit Tanaman Kelapa 

Sawit 

Hasil analisis ragam berat kering tajuk 

bibit tanaman kelapa sawit menunjukkan 

adanya interaksi antara pemberian pupuk hayati 

dan pupuk NPK pada umur pengamatan 16 

minggu setelah tanam. Pengaruh interaksi 

pemberian pupuk hayati dan pupuk NPK 

terhadap berat kering tajuk bibit tanaman kelapa 

sawit pada tanah podsolik disajikan pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Interaksi pemberian pupuk hayati 

dengan pupuk NPK terhadap berat 

kering tajuk bibit tanaman kelapa 

sawit umur 16 minggu setelah 

tanam. 

 

Tabel 2. Uji nilai rata-rata berat kering tajuk 

bibit tanaman kelapa sawit  

Pupuk NPK 

(g/tanaman

) 

Pupuk hayati (g / tanaman) 

0 15 

(g) 

0 

1,17 

a 

A 1,56 

a 

A 

0,5 
1,94 

ab 

A 1,62 

a 

A 

1 
1,99 

ab 

A 2,90 

b 

B 

1,5 
2,20 

b 

A 3,67 

b 

B 

2 
1,67 

ab 

A 1,34 

a 

A 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

berdasarkan Uji DMRT 5%. Huruf 

kecil dibaca ke arah vertikal dan 

huruf besar dibaca ke arah 

horizontal. 

Hasil uji lanjut duncan’s 5% pada Tabel 

2. menunjukkan bahwa berat kering tajuk bibit 

tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk hayati 

dosis 10 g per tanaman dan pupuk NPK pada 

dosis 1,5 g per tanaman tidak berbeda nyata 

dengan berat kering tajuk bibit tanaman kelapa 

sawit yang diberi pupuk hayati dosis 10 g per 

tanaman dan pupuk NPK pada dosis 1 g per 

tanaman, akan tetapi berbeda nyata dengan bibit 

tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk hayati 

dosis 10 g per tanaman dan pupuk NPK pada 

dosis 0 g per tanaman, 0,5 g per tanaman dan 2 

g per tanaman, serta berbeda nyata dengan berat 

kering tajuk bibit tanaman kelapa sawit yang 

tanpa diberi pupuk hayati 0 g per tanaman dan 

diberi pupuk NPK pada dosis 0 g per tanaman, 

0,5 g per tanaman, 1 g per tanaman, 1,5 g per 

tanaman, dan 2 g per tanaman. 

Gardner dkk.,(1991) menyatakan bahwa 

berat kering tanaman mencerminkan akumulasi 

senyawa organik yang berhasil disintesis 

tanaman dari senyawa anorganik yaitu air dan 

CO2, peningkatan berat kering ini terjadi karena 

penyerapan hara yang meningkat. 

 

Berat Kering Akar Bibit Tanaman Kelapa 

Sawit 

Hasil analisis ragam berat kering akar 

bibit tanaman kelapa sawit menunjukkan 

adanya interaksi antara pemberian pupuk hayati 

dan pupuk NPK pada umur pengamatan 16 

minggu setelah tanam. Pengaruh interaksi 

pemberian pupuk hayati dan pupuk NPK 

terhadap berat kering akar bibit tanaman kelapa 

sawit pada tanah podsolik disajikan pada 

Gambar 3. 

 

 
.Gambar 3. Interaksi pemberian pupuk hayati 

dengan pupuk NPK terhadap 

berat kering akar bibit tanaman 

kelapa sawit pada umur 16 

minggu setelah tanam. 
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Tabel 3. Uji nilai rata-rata berat kering akar 

bibit tanaman kelapa sawit  

Pupuk NPK 

(g/tanaman) 

Pupuk hayati (g /tanaman) 

0 15 

(g) 

0 

0,35 

a 

A 0,48 

a 

A 

0,5 
0,64 

b 

A 0,56 

ab 

A 

1 
0,54 

ab 

A 0,81 

bc 

B 

1,5 
0,62 

b 

A 1,03 

c 

B 

2 
0,49 

ab 

A 0,50 

a 

A 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

berdasarkan Uji DMRT 5%. Huruf 

kecil dibaca ke arah vertikal dan 

huruf besar dibaca ke arah horizontal 

Hasil uji lanjut duncan’s 5% 

menunjukkan bahwa berat kering akar bibit 

tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk hayati 

dosis 10 g per tanaman dengan diberi pupuk 

NPK pada dosis 1,5 g per tanaman tidak 

berbeda nyata dengan berat kering akar bibit 

tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk hayati 

dosis 10 g per tanaman dengan diberi pupuk 

NPK pada dosis 1 g per tanaman, akan tetapi 

berbeda nyata dengan bibit tanaman kelapa 

sawit yang diberi pupuk hayati dosis 10 g per 

tanaman dengan diberi pupuk NPK pada dosis 0 

g per tanaman, 0,5 g per tanaman dan 2 g per 

tanaman, serta berbeda nyata dengan berat 

kering akar bibit tanaman kelapa sawit yang 

tanpa diberi pupuk hayati 0 g perr tanaman 

dengan diberi pupuk NPK pada dosis 0 g per 

tanaman, 0,5 g per tanaman, 1 g per tanaman, 

1,5 g per tanaman, dan 2 g per tanaman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

peningkatan berat kering bagian bawah tanaman 

akibat pemberian pupuk NPK dan berkaitan erat 

dengan adanya perbaikan sifat fisik tanah 

sehingga memudahkan pertumbuhan akar dan 

menyediakan bahan makanan bagi jasad renik 

dan unsur hara bagi tanaman. Peningkatan unsur 

hara dengan adanya inokulan CMA dapat 

menyebabkan pertumbuhan tanaman semakin 

meningkat, dimana peningkatan pertumbuhan 

tanaman dicirikan dengan meningkatnya bobot 

kering. 

Menurut Gardner dkk., (1991) bahwa 

perkembangan tanaman merupakan suatu 

kombinasi dari sejumlah proses yang kompleks, 

yaitu pertumbuhan dan diferensiasi yang 

mengarah pada akumulasi berat kering. Proses 

diferensiasi ini mensyaratkan : (1) hasil 

asimilasi yang yang tersedia dalam keadaan 

berlebihan untuk dimanfaatkan pada banyak 

kegiatan metabolik; (2) temperatur yang 

menguntungkan; dan (3) tersedia sistem enzim 

yang memperantarai proses diferensiasi. 

 

Panjang Akar Bibit Tanaman Kelapa Sawit 

 

Hasil analisis ragam panjang akar bibit 

tanaman kelapa sawit tidak menunjukkan 

adanya interaksi antara pemberian pupuk hayati 

dan pupuk NPK pada umur pengamatan 16 

minggu setelah tanam. Sedangkan pada masing-

masing faktor tunggal juga tidak ada pengaruh 

nyata tiap perlakuan. Panjang akar bibit 

tanaman kelapa sawit yang diberi pupuk NPK 

dengan dosis yang berbeda, tanpa pupuk hayati 

dan diberi pupuk hayati pada umur 16 minggu 

setelah tanam disajikan pada Gambar 4 

 

 
Gambar 4. Pengaruh pemberian pupuk NPK 

dengan dosis yang berbeda, tanpa 

diberi pupuk hayati dan diberi 

pupuk hayati terhadap panjang 

akar bibit tanaman kelapa sawit 

pada umur 16 minggu setelah 

tanam. 
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Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa 

panjang akar bibit tanaman kelapa sawit yang 

diberi pupuk hayati dosis 10 g per tanaman 

dengan diberi pupuk NPK pada dosis 1,5 g per 

tanaman pertumbuhan panjang akarnya 

cenderung lebih panjang dibandingkan dengan 

panjang akar bibit tanaman kelapa sawit yang 

tanpa diberi pupuk hayati dan diberi pupuk 

NPK pada dosis yang berbeda. Lebih 

panjangnya akar diduga disebabkan inokulasi 

CMA pada akar tanaman yang mengakibatkan 

serapan P lebih meningkat. Mikoriza yang 

terkandung dalam pupuk hayati membentuk hifa 

eksternal pada akar tanaman sehingga 

meningkatkan kemampuan akar dalam 

menyerap hara. Panjang akar merupakan 

peubah yang menggambarkan lebih luasnya 

jangkauan tanaman terhadap serapan hara.  

Menurut Pan dan Cheng (1988  dalam Muzakir, 

1999) akar tanaman yang diinokulasi dengan 

CMA selain mampu meningkatkan serapan 

unsur P, juga mampu meningkatkan penyerapan 

unsur hara lain seperti N, K, Mg, M, dan Zn. 

Disamping itu hifa eksternal membantu 

penyerapan air yang sangat berguna dalam 

proses fotosintesis.  

Kelapa sawit memiliki sistem akar 

adventif, dengan akar primer yang tumbuh dari 

pangkal batang baik menyebar secara horizontal 

atau menurun di berbagai sudut ke dalam tanah. 

Akar primer akan bercabang membentuk  akar 

sekunder. Sedangkan akar tersier, yang 

merupakan cabang akar dari akar sekunder, 

yang pada gilirannya akan bercabang lagi 

membentuk akar kuartener. Karena akar kelapa 

sawit memiliki percabangan yang cukup 

banyak, hal ini diduga menyebabkan panjang 

akar yang diukur secara lurus hasilnya tidak 

terlalu signifikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan bahwa interaksi perlakuan 

pupuk hayati dengan pupuk NPK terjadi pada 

jumlah daun, berat kering tajuk dan berat kering 

akar. Tinggi tanaman, jumlah daun, berat kering 

tajuk dan berat kering akar serta panjang akar 

yang terbaik diperoleh pada bibit tanaman 

kelapa sawit yang diberi pupuk hayati dosis 10 

g per tanaman dengan pupuk NPK pada dosis 

1,5 g per tanaman. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan 

dari bibit berumur 16 minggu hingga berumur 6 

bulan hal ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh interaksi pupuk hayatidan pupuk 

NPK terhadap bibit tanaman kelapa sawit pada 

tanah podsolik sebagai media tumbuh.  

Apabila dilihat dari segi efesiensi biaya, 

disarankan menggunakan pupuk hayati dosis 10 

g per tanaman yang dikombinasikan dengan 

pupuk NPK dosis1 g per tanaman, karena hasil 

yang didapatkan pada pertumbuhan jumlah 

daun, berat kering tajuk dan akar tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan pupuk hayati dosis 10 g 

per tanaman yang dikombinasikan dengan 

pupuk NPK dosis 1,5 g per tanaman. 
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