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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan tanaman kelapa sawit umur 8 bulan yang
diberi limbah cair pabrik karet dengan interval waktu yang berbeda pada tanah berpasir. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)dengan dosis limbah cair tetap 5 liter tanaman-1 dan
interval waktu terdiri dari 4 taraf  yaitu tanpa pemberian limbah cair (kontrol), interval waktu 3 ,6, dan
9 hari  yang diberikan sebanyak 20 kali Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 6 kali sehingga
didapat 24 satuan percobaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian limbah cair pabrik
karet berpengaruh terhadap tinggi, diameter batang, jumlah pelepah dan panjang pelepah tanaman
kelapa sawit, tetapi tidak berpengaruh terhadap luas daun tanaman kelapa sawit. Pemberian limbah
cair pabrik karet dengan interval waktu 6 hari menghasilkan pertambahan tinggi, diameter batang,
panjang pelepah dan luas daun pada tanaman kelapa sawit paling banyak, sedangkan pertambahan
jumlah pelepah terbanyak ditunjukkan oleh tanaman yang diberi limbah cair dengan interval waktu 3
hari.

Kata kunci : Kelapa sawit, limbah cair pabrik karet , pertumbuhan,  tanah berpasir

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the response of oil palm plant growth byinterval timing of
rubber factory effluent in sandy soils. This study wasarranged by randomized complete block design
(RCBD) single factor.  Oil palm plantations aged was 8 months, meanwhile the dosage of waste
rubber was 6 liters per plant. The timing interval used consisted of 4 levels namely :  without giving
waste rubber (control), timing interval of 3 days, the timing interval of 6 days, and the timing interval
of 9 days.  Each treatment was applied 20 times applications. Each treatment was repeated 6 times in
order to get 24 units of the experiment. The results of this study showed that application of rubber
factory waste influenced height, stem diameter, number and length of the frond but didn’t so with the
area of leaves. The rubber factory waste treatment with 6 day intervals showed the best effect on
height, stem diameter, length of frond and leaf area, meanwhile the timing interval of 3 days was the
best treatment on the number of frond.

Key words :Oil palm, rubber plant effluent, growth, sandy soil

PENDAHULUAN

Kelapa sawit (Elaeis guinensis Jacq)
adalah salah satu dari beberapa palma yang
menghasilkan minyak untuk tujuan industri.
Minyak kelapa sawit sebagai bahan baku
pembuatan margarin, dan dapat digunakan

sebagai bahan baku industri sabun, lilin dan
dalam pembuatan lembaran-lembaran timah,
industri kosmetik serta  yang sedang
dikembangkan adalah biodiesel (Suyatno,
1994). Kelapa sawit merupakan salah satu
komoditas unggulan yang memberikan
kontribusi penting pada pembangunan ekonomi
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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) (Suyatno, 1994).

Menurut data Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah (2010) luas areal
perkebunan karet di Kalimantan Tengah ±
485.716,12 ha dengan jumlah produksi
mencapai 256.195,37 ton karet kering. Apabila
dihitung, tingkat produktivitas rata-ratanya
mencapai 792-800 kg ha-1 tahun-1 karet
kering. Luas areal karet tersebut didominasi
oleh perkebunan rakyat sedangkan  untuk
perkebunan besar swasta (PBS) dan perseroan
terbatas jumlahnya masih relatif terbatas.

Hal itulah yang mendorong pemerintah
menggalakkan perluasan tanaman ini melalui
berbagai kebijakan, termasuk memberi
kesempatan bagi pihak swasta untuk
mengembangkan kelapa sawit di daerah-daerah
yang mempunyai lahan yang luas seperti
Kalimantan Tengah dan introduksi teknologi
budidaya kelapa sawit kepada petani termasuk
diantaranya kegiatan pemupukan. Pemupukan
adalah salah satu kegiatan dalam budidaya
tanaman yang bertujuan untuk meningkatkan
ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Pupuk
yang digunakan dapat berupa pupuk anorganik
maupun organik. Salah satu pupuk organik
yang mulai digunakan adalah jenis pupuk
organik yang berasal dari pemanfaatan limbah
cair pabrik pengolahan karet.

Limbah cair pabrik karet selama ini
belum pernah dimanfaatkan sebagai pupuk
tanaman, padahal dari limbah ini masih
mengandung berbagai unsur hara yang
dibutuhkan oleh tanaman. Menurut Setjamidjaja
(1993), lateks kebun mengandung 25 - 40%
bahan mentah yang mengandung 90 - 95%
karet murni, 2 - 3% protein, 1 - 2% asam lemak,
0,2% gula, 0,5% garam Na, Mg, K, P ,Ca, Cu,
Mn dan 60 - 70% serum yang terdiri dari air
dan zat pelarut. Dari lateks kebun dan proses
pengolahan yang dilakukan maka diduga
limbah cair yang dihasilkan dari pabrik karet
alam mengandung senyawa nitrogen yang
berasal dari protein, nitrogen amonia dan fosfat
(Setjamidjaja,1993).

Hasil penelitian pemberian limbah cair
pabrik karet pada pembibitan Pre Nursery dan
Main Nursery sudah pernah dilakukan (Rofiq,
2013; Mukiyat, 2013) dan terbukti bahwa
limbah cair pabrik karet mampu meningkatkan
pertumbuhan kelapa sawit pada beberapa
parameter pengamatan, akan tetapi penelitian
pemberian limbah cair pabrik karet terhadap
bibit kelapa sawit di lapangan terutama pada
umur 8 bulan belum pernah dilakukan sehingga
tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh pemberian limbah cair
pabrik karet pada tanaman kelapa sawit umur 8
bulan dengan interval waktu pemberian yang
berbeda.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama ± 6
(enam) bulan mulai bulan Maret 2012 sampai
awal bulan Oktober 2012 di kebun kelapa sawit
milik petani seluas ± 12 hektar, Kelurahan
Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahan yang digunakan pada penelitian
ini adalah tanaman kelapa sawit (Elaeis
guineensis Jacq.) umur 8 bulan dari PT. London
Sumatra (Lonsum), air dan limbah cair pabrik
karet PT. Borneo Makmur Lestari Crumb
Rubber Factory dari kolam ke 5 (kolam
terakhir).

Penelitian menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 taraf
perlakuan.  yaitu tanpa pemberian limbah cair
pabrik karet (kontrol), diberi 5 liter tiap 3, 6
dan 9 hari sekali sebanyak 20 kali pemberian.
Perlakuan diulang sebanyak 6 kali sehingga
didapat 24 satuan percobaan.

Lokasi lahan untuk penelitian yang
akan digunakan merupakan areal lahan seluas
12 hektar yang telah ditanami tanaman kelapa
sawit berumur 8 bulan. dengan jarak  tanam 9 x
9 x 9 meter dan disekitar tanaman dibuat
piringan yang dibersihkan dengan diameter 1,5
– 2 meter.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman kelapa sawit
Berdasarkan hasil analisis ragam tinggi

tanaman, pemberian limbah cair pabrik karet
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman
kelapa sawit pada umur pengamatan 18, 20, 22,
24 dan 26 minggu setelah tanam (mst), akan
tetapi tidak berpengaruh pada umur pengamatan
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16 mst. Rata-rata
tinggi tanaman kelapa sawit pada semua umur
pengamatan disajikan dalam Tabel 1 dan 2.

Berdasarkan  Tabel 1 dan Tabel 2,
pengaruh pemberian limbah cair pabrik karet
pada T6 menunjukkan pertumbuhan rata-rata
tertinggi yaitu 217,62 cm (26 mst) dan tidak
berbeda nyata dengan perlakuan T9 (210,70
cm), tetapi berbeda nyata dengan pengaruh
perlakuan T0 (200,25 cm) dan T3 (203,80 cm).
Pengaruh perlakuan T6 yang terbaik terhadap
tinggi tanaman kelapa sawit memperlihatkan
bahwa pemberian limbah cair pabrik karet
mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi
tanaman pada fase vegetatif. Pada saat fase
vegetatif, kelapa sawit sangat membutuhkan air
dan unsur hara terutama unsur hara nitrogen.
Menurut Djazuli dan Trisilawati (2004)
tanaman kelapa sawit pada saat pertumbuhan
vegetatif sangat rakus terhadap unsur hara
terutama N, P, dan K, oleh karena itu perlu
adanya penambahan unsur hara untuk
mempertahankan tingkat kesuburan tanah, salah
satunya adalah dengan cara pemberian pupuk.

Hasil analisis limbah cair pabrik karet
menunjukkan bahwa kandungan nitrogen
tergolong sedang yaitu sekitar 0,40 – 0,50%,
sementara itu kandungan nitrogen dari hasil
analisis tanah awal sebesar 0,22%.  Setelah
pemberian limbah cair pabrik karet unsur
nitrogen meningkat sebesar 0,07 % menjadi
0,29% (T9). Hal ini menunjukkan bahwa
pemberian limbah cair pabrik karet juga mampu
memperbaiki atau meningkatkan unsur hara
pada tanah berpasir. Pentingnya unsur hara
esensial juga dikemukakan Laegreid et al
(1999) dalam (Suriansyah, 2010) yang
menyatakan bahwa ketersediaan unsur nitrogen
penting pada saat pertumbuhan tanaman, karena
N berperan dalam seluruh proses biokimia di
tanaman.

Perlakuan T6 juga menunjukkan bahwa
tanaman kelapa sawit memerlukan jangka
waktu yang tepat untuk menguraikan dan
menyerap kandungan unsur hara dari limbah
cair pabrik karet yang diberikan pada sekitar
perakaran. Tanaman tidak dapat secara cepat
ataupun lambat dalam  menguraikan dan
menyerap unsur hara, sehingga apabila
pemberian limbah cair diberikan dalam waktu
berdekatan atau berjauhan maka dapat
mempengaruhi proses metabolisme.

Menurut Schroth dan Sinclair (2003)
tanaman yang memperoleh unsur hara dalam
jumlah yang optimum serta waktu yang tepat,
maka akan tumbuh dan berkembang secara
maksimal sesuai jenis dan kemampuannya

Tabel 1. Tinggi tanaman kelapa sawit (cm) umur 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 mst

Interval
pemupukan (kali)

Umur Pengamatan (mst)

0 2 4 6 8 10 12

T0 175,77 177,03 179,00 180,80 183,00 184,92 186,62

T3 170,82 172,93 175,87 179,00 184,20 191,37 193,08

T6 175,38 177,33 179,22 181,72 186,13 190,42 194,45

T9 176,53 178,45 180,38 181,47 183,92 186,87 189,42

BNJ 5% - - - - - - -
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang sama tidak

berbeda nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5%
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Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman kelapa sawit (cm) umur 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan 26 mst

Perlakuan
Umur Pengamatan (mst)

14 16 18 20 22 24 26

T0 188,70 190,48 192,18a 193,08a 194,15a 197,58a 200,25a

T3 194,87 196,02 197,88ab 200,00ab 201,48ab 202,47ab 203,80a

T6 198,55 203,23 209,27b 210,85b 212,83b 213,28b 217,62b

T9 191,60 193,43 196,65ab 198,52ab 202,45ab 206,62ab 210,70ab
BNJ 5% - - 15,35 15,48 15,87 14,21 13,80

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang sama tidak
berbeda nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5

Tabel 3. Rata-rata diameter batang tanaman kelapa sawit (cm) pada umur 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan
12 mst

Perlakuan
Umur Pengamatan (mst)

0 2 4 6 8 10 12

T0 16,22a 16,49a 16,44a 16,83a 17,56a 17,72a 18,07a

T3 17,72a 18,13b 18,46b 18,66a 18,98ab 19,30ab 19,68bc

T6 20,60b 20,88c 21,19c 21,62b 21,94b 22,16b 22,96c

T9 17,51a 17,80b 18,11ab 18,35a 18,60a 18,83ab 18,95ab

BNJ 5% 2,00 2,13 1,86 2,05 1,77 1,89 1,64
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang sama tidak

berbeda nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5%

Diameter Batang Tanaman Kelapa Sawit
Berdasarkan analisis ragam terhadap

diameter batang tanaman kelapa sawit
menunjukkan bahwa pemberian limbah cair
pabrik karet berpengaruh terhadap pertambahan
diameter batang kelapa sawit pada semua umur
pengamatan. Rata-rata diameter batang kelapa
sawit pada semua umur pengamatan disajikan
dalam Tabel 3 dan 4.

Berdasarkan  Tabel 3 dan Tabel 4,
dapat dilihat bahwa pada 26 mst pemberian
limbah cair pabrik karet pada perlakuan T6
menunjukkan diameter rata-rata tertinggi yaitu
24,90 cm dan berbeda nyata dengan perlakuan
T9 (21,77 cm), tetapi tidak berbeda nyata
dengan pengaruh perlakuan T0 (22,05 cm) dan
T3 (22,65 cm).

Pertumbuhan vegetatif suatu tanaman
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara makro
dan bahan organik, Menurut Hardjowigeno
(2007) unsur hara makro (N, P, K, Ca, dan Mg)
memiliki peran yang sangat penting dalam
pertumbuhan vegetatif tanaman. Tanaman yang
tumbuh pada tanah yang cukup N, daunnya

akan berwarna lebih hijau sehingga fotosintesis
berjalan baik dan dapat tersalurkan ke
pertumbuhan batang dengan baik. Unsur P
berperan dalam proses pembelahan sel,
pembentukan albumin, perkembangan akar
serta memperkuat batang agar tidak mudah
roboh. Unsur K berperan dalam pembentukan
pati, mengaktifkan enzim, serta pembukaan
stomata (respirasi dan transpirasi). Ca berfungsi
untuk penyusunan dinding  sel tanaman, dan
Mg berperan dalam pembentukan klorofil.
Bahan organik yang terkandung dalam limbah
cair pabrik karet juga cukup tinggi, selain
mampu memperbaiki sifat kimia dan biologi
tanah juga berperan memperbaiki sifat fisika
tanah. Peranan bahan organik terutama
meningkatkan kemampuan menahan air (Hakim
dkk, 1986).

Pemberian limbah cair pabrik karet
meningkatkan kemampuan tanah dalam
menahan air sehingga akar-akar tanaman
mampu menyerap zat - zat makanan untuk
pertumbuhan batang tanaman.
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Tabel 4. Rata-rata diameter batang tanaman kelapa sawit (cm) pada umur 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan
26 mst

Perlakuan
Umur Pengamatan (mst)

14 16 18 20 22 24 26

T0 18,47a 18,73a 20,31ab 20,57ab 21,01ab 21,61a 22,05ab
T3 20,02b 20,36b 20,79ab 21,22ab 21,85ab 22,20ab 22,65ab
T6 23,03c 23,12b 23,30b 23,67b 24,42b 24,50b 24,90b
T9 19,25ab 19,47a 19,78a 20,12a 20,75a 21,13a 21,77a

BNJ 5% 1,88 1,72 2,14 1,89 1,50 1,60 0,91
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang sama tidak

berbeda nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5%

Tabel 5. Rata-rata jumlah pelepah tanaman kelapa sawit pada umur 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 mst

Perlakuan
Umur Pengamatan (mst)

0 2 4 6 8 10 12
T0 16,17 17,17 18,17 19,17 19,33a 19,67a 20,67a
T3 17,17 18,17 19,00 20,00 21,00ab 22,00ab 23,00ab
T6 16,50 17,50 18,50 19,50 21,50b 22,50b 23,50b
T9 16,67 17,67 18,67 19,67 20,50ab 21,50ab 22,50ab

BNJ 5% 2,60 2,58 2,36
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang

sama tidak berbeda  nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5%

Pertum-buhan yang baik diindikasikan
dengan kemampuan tanaman untuk
berfotosintesis lebih tinggi dan hasil fotosintesis
(karbohidrat) yang dihasilkan lebih banyak.
Karbohidrat yang lebih banyak ditranslokasi
lewat floem dan dapat digunakan untuk
memacu pertumbuhan sekunder yaitu perluasan
sel batang dan diindikasikan dengan diameter
batang yang lebih lebar.

Jumlah Pelepah Tanaman Kelapa Sawit
Berdasarkan analisis ragam  jumlah

pelepah kelapa sawit, pemberian limbah cair
pabrik karet berpengaruh terhadap jumlah
pelepah kelapa sawit pada umur pengamatan 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 dan 26 mst, akan
tetapi tidak berpengaruh pada umur pengamatan
0, 2, 4, dan 6 mst. Rata-rata jumlah pelepah
kelapa sawit pada semua umur pengamatan
disajikan dalam Tabel 5 dan 6.

Berdasarkan  Tabel 5 dan Tabel 6,
pengaruh pemberian limbah cair pabrik karet
pada perlakuan T3 menunjukkan angka rata-
rata tertinggi yaitu 29,17 cm (26 mst) walaupun
tidak berbeda nyata dengan perlakuan T6 dan

T9. Perbedaan terlihat ketika perlakuan T3
dibandingkan dengan tanpa pemberian limbah.

Jumlah pelepah daun pada T3 paling
banyak dibandingkan perlakuan lainnya, diduga
masih terkait dengan keberadaan unsur N bagi
pertumbuhan vegetatif. Nitrogen akan
memberikan pengaruh yang mencolok dan
cepat, terutama dalam merangsang
pertumbuhan dan memberikan warna hijau pada
daun sehingga proses fotosintesis menjadi baik
dan hasilnya tersalur hampir pada seluruh
tanaman, juga fungsi nitrogen merupakan
pengatur dari penggunaan unsur kalium, fosfor
dan lainnya (Soepardi, 1983). Setiap tahunnya
nitrogen diangkut oleh tanaman dalam jumlah
sangat banyak, tetapi keberadaan N di dalam
tanah sangat sedikit. Hal ini disebabkan
nitrogen bersifat mudah larut dan hilang
bersama air drainase, mudah menguap (volatil),
sehingga pada saat tertentu ketersediaanya sama
sekali tidak ada bagi tanaman (Soepardi, 1983).

Menurut Sudarsianto (1994), kecepatan
pengambilan unsur hara oleh tanaman akan
berlangsung dalam waktu lama dengan
kenyataan bahwa pemberian pupuk melalui
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daerah perakaran lebih lambat dan bereaksi
lebih lama serta adanya persaingan dalam
penyerapan hara antara tanaman dengan
tanaman pengganggu atau jasad renik lainnya.
Hasil analisis tanah awal, pH tanah yang
semula 6,24 dan pada analisis tanah akhir
menurun menjadi rata- rata : 3-4. Hal ini juga
merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi keadaan tanah dalam menyerap
unsur hara, karena pH tanah 3-4 tergolong
kategori asam sehingga unsur hara melekat kuat
pada partikel tanah dan sulit untuk diserap akar
tanaman. Akhirnya, tanaman pun memerlukan
waktu lagi untuk menyerap unsur hara hingga
dapat tersedia dari dalam tanah.

Menurut Pahan (2008), bahwa
penambahan jumlah pelepah kelapa sawit
dipengaruhi keadaan musim dan tingkat
kesuburan tanah. Selama musim kering proses
pertumbuhan daun akan tertunda tetapi daun-

daun akan tetap tumbuh dan terakumulasi pada
fase pupus daun. pada musim hujan semua daun
pada fase pupus akan membuka dan setelah itu
laju pembukaan daun akan berjalan normal
kembali.

Panjang Pelepah Tanaman Kelapa Sawit
Berdasarkan analisis ragam  panjang

pelepah kelapa sawit, pemberian limbah cair
pabrik karet berpengaruh terhadap panjang
pelepah kelapa sawit pada umur pengamatan
14, 16, 18, 20, 22, 24 dan 26 mst, akan tetapi
tidak berpengaruh pada umur pengamatan 0, 2,
4, 6, 8, 10, dan 12 mst. Rata-rata panjang
pelepah kelapa sawit pada semua umur
pengamatan disajikan dalam Tabel 7 dan 8.

Tabel 6. Rata-rata jumlah pelepah tanaman kelapa sawit pada umur 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan 26
mst

Perlakuan
Umur Pengamatan (mst)

14 16 18 20 22 24 26
T0 21,50a 21,83a 23,83a 24,67a 25,67a 26,17a 26,83a
T3 24,00ab 25,00ab 25,83b 26,83b 27,83b 28,50b 29,17b
T6 24,17b 25,17b 25,50b 26,50b 27,50b 28,17ab 29,00ab
T9 23,17ab 24,00ab 25,00b 25,67ab 26,67ab 27,67ab 28,33ab

BNJ 5% 2,08 1,92 1,92 1,76 1,70 2,22 2,30
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang

sama tidak berbeda nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5%

Tabel 7. Rata-rata panjang pelepah tanaman kelapa sawit (cm) pada umur 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12
mst

Perlakuan
Umur Pengamatan (mst)

0 2 4 6 8 10 12
T0 94,80 95,29 102,09 104,38 106,39 108,72 111,15
T3 96,04 97,04 102,54 104,72 107,40 109,42 110,28
T6 93,91 94,33 103,79 104,16 107,77 109,49 111,57
T9 94,94 95,37 103,87 104,60 107,18 110,18 112,78

BNJ 5% - - - - - - -
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang

sama tidak berbeda nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5%
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Tabel 8. Rata-rata panjang pelepah tanaman kelapa sawit (cm) pada umur 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan
26 mst

Perlakuan
Umur Pengamatan (mst)

14 16 18 20 22 24 26
T0 113,29b 115,47b 117,97ab 118,50ab 119,09ab 120,85ab 122,95ab
T3 111,46a 112,44a 113,34a 113,67a 113,82a 115,52a 115,91a
T6 115,41c 117,19b 119,23b 120,48b 121,85b 123,15b 124,61b
T9 113,58b 115,15b 117,28ab 118,24ab 118,97ab 119,96ab 120,61ab

BNJ 5% 0,29 3,92 6,40 4,90 5,25 7,51 8,62
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan umur pengamatan yang sama

tidak berbeda nyata menurut Uji BNJ  pada taraf 5%

Berdasarkan  Tabel 7 dan Tabel 8,
bahwa pemberian limbah cair pabrik karet pada
perlakuan T6 menunjukkan angka rata-rata
tertinggi yaitu 124,61 cm (26 mst) dan berbeda
nyata dengan perlakuan T3 (115,91 cm), tetapi
tidak berbeda nyata dengan pengaruh perlakuan
T0 (122,95 cm) dan T9 (120,61 cm).
Pertumbuhan jumlah pelepah, panjang pelepah
dan jumlah anak daun tergantung pada umur
tanaman. Tanaman yang berumur tua, jumlah
pelepah dan anak daun lebih banyak. Begitu
pula pelepahnya akan lebih panjang
dibandingkan dengan tanaman yang masih
muda. Berat kering satu pelepah dapat
mencapai 4,5 kg. Pada tanaman dewasa
ditemukan sekitar 40-50 pelepah. Saat tanaman
berumur sekitar 10-13 tahun, dapat ditemukan
daun yang luas permukaannya mencapai 10-15
m2. Luas permukaan daun akan berinteraksi
dengan tingkat produktivitas tanaman, semakin
luas permukaan atau semakin banyak jumlah
daun maka produksi akan meningkat karena
proses fotosintesis akan berjalan dengan baik.
Proses fotosintesis akan optimal jika luas
permukaan daunnya mencapai 11 m2 (Risza,
2006).

Daun terdiri dari tangkai daun (petiole)
yang kedua sisinya terdapat dua baris duri.
Tangkai daun bersambung langsung dengan
tulang daun utama (rachis) yang lebih panjang
dari tangkai daun. Pada kiri dan kanan tulang
daun terdapat anak daun (pinnae). Tiap anak
daun terdapat tulang daun (lidi) yang
menghubungkan panak daun dengan tulang
daun utama. Pada tanaman kelapa sawit
pembentukkan daun membutuhkan waktu 4
tahun dari awal pembentukkan daun hingga
daun layu secara alami. Pada saat kuncup daun

telah mekar, daun kelapa sawit berumur sekitar
2 tahun dari awal pembentukkannya. Kelapa
sawit biasanya dapat menghasilkan sekitar 1-3
daun setiap bulannya. Karena bunga betina
berasal dari ketiak pelepah, maka dalam satu
pokok kelapa sawit biasanya terdapat hingga 18
tandan buah segar pada waktu tertentu secara
bersamaan (Setyamidjaja, 2003).

Daun dan pelepah kelapa sawit
merupakan dapur bagi tanaman, tempat untuk
menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh
tanaman. Dari daun, energi disalurkan ketiap
bagian tanaman yang membutuhkan.
Pengelolaan daun dan pelepah kelapa sawit
yang tepat sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. Jarak
tanam yang terlampau rapat menyebabkan
sudut pelepah terhadap batang pohon menjadi
sempit. Penyerapan cahaya matahari tidak
efisien dan berat tandan buah segar yang
dihasilkan pun cenderung rendah. Dengan
mempertahankan jumlah daun dan pelepah
kelapa sawit yang tepat sesuai umur tanaman
per pokoknya maka pertumbuhan dan produksi
kelapa sawit akan optimal. Sehingga tidak
mengherankan apabila tanaman kelapa sawit
terserang hama dan penyakit, produksi kelapa
sawit akan menurun sebanding dengan tingkat
serangan (Sastrosayono, 2005).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil
kesimpulan bahwa limbah cair pabrik karet
berpengaruh terhadap peningkatan tinggi,
diameter batang , jumlah pelepah  dan panjang
pelepah pada tanaman kelapa sawit, tetapi tidak
berpengaruh terhadap luas daun tanaman kelapa
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sawit. Pemberian limbah cair pabrik karet
dengan interval waktu 6 hari memberikan
peningkatan yang paling baik terhadap
pertambahan tinggi, diameter batang, panjang
pelepah dan luas daun,  sedangkan pertambahan
jumlah pelepah terbanyak ditunjukkan oleh
pemberian liambah cair pabrik karet dengan
interval waktu pemberian 3 hari.

SARAN

Perlu adanya penelitian lanjutan dengan
mengkombinasikan pupuk lain, dosis yang
sama dan interval waktu tertentu, untuk
mengetahui seberapa jauh pengaruh interval
waktu pemberian limbah cair pabrik karet
terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman
kelapa sawit umur 8 bulan pada tanah berpasir
sebagai media tumbuh.
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