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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pemberian pupuk kimia pada tanah secara berlebihan jelas kurang 

bijaksana karena justru akan memperburuk kondisi fisik tanah. Tanpa diimbangi 

dengan pemberian humus atau kompos, efisiensi dan efektivitas penyerapan unsur 

hara oleh tanaman juga tidak akan optimal. Untuk mengembalikan keadaan tanah 

dan upaya pemulihan kesuburan tanah, maka pupuk kompos adalah solusi terbaik. 

Kompos merupakan pupuk organik yang dibuat dari proses pembusukan 

sisa-sisa buangan mahluk hidup (tanaman maupun hewan). Kompos tidak hanya 

menambah unsur hara, tetapi juga menjaga fungsi tanah sehingga tanaman dapat 

tumbuh dengan baik (Yuwono, 2005).  

Pelepah sawit merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan oleh 

perkebunan kelapa sawit setiap panen sawit. Jumlah pelepah sawit sangat banyak, 

kira-kira hampir sama banyaknya dengan produksi tandan buah segarnya. Pelepah 

daun kelapa sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dan 

lebih bersifat limbah karena biasanya pelepah ditumpuk disekitar tanaman. 

Limbah tersebut belum dimanfaatkan dan hanya dibuang begitu saja menjadi 

mulsa. Hal ini dapat menjadi sarang bagi hama dan serangga. Ditinjau dari 

komposisinya, limbah pelepah sawit mempunyai potensi yang cukup besar untuk 

diolah lebih lanjut. 

Pelepah daun kelapa sawit ini berpotensi untuk digunakan sebagai bahan 

kompos. Berdasarkan hasil penelitian Syahfitri (2008), kandungan unsur hara 

pada pelepah kelapa sawit yaitu sebagai berikut: N 2,6-2,9%; P 0,16-0, 19%; K 

1,1-1,3%; Ca 0,5-0,7%; Mg 0,3-0,45%; S 0,25-0,40%; Cl 0,5-0,7%; B 15-25 (μg-

1); Cu 5-8 (μg-1) dan Zn 12-18 (μg-1). Limbah pelepah sawit mengandung 

Selulosa (34,89%), Hemiselulosa (27,14%), dan Lignin (19,87%). 

Proses dekomposisi pelepah kelapa sawit secara alami membutuhkan 

waktu yang lama yaitu sekitar 3-4 bulan. Kondisi seperti ini kurang baik 

dampaknya terhadap lingkungan karena jumlah penumpukan tidak diimbangi 

dengan jumlah penguraian. Menurut Sulistyorini dkk. (1995), kompos dapat 

dipercepat proses pembentukannya dengan cara penambahan mikroorganisme 
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lokal sebagai dekomposer. Trichoderma sp bersifat antagonis terhadap patogen 

tular tanah sehingga juga dapat digunakan sebagai agen hayati. Menurut 

Djuarnani (2005), efektif mikroorganisme dapat meningkatkan fermentasi limbah 

sampah organik dan ketersediaan unsur hara tanaman, selain itu EM-4 dapat 

menekan aktivitas serangga, hama dan mikroorganisme patogen lainnya. 

Aplikasi kompos pada tanaman dapat meningkatkan kesuburan tanah yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Hal ini 

karena pupuk organik bukan hanya memperbaiki tanah dari segi kimia saja, akan 

tetapi juga memperbaiki sifat fisika dan biologi tanah. Tanaman yang dikelola 

secara organik memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.  

Sundari (2012) menyatakan bahwa pemberian kompos pelepah daun 

kelapa sawit dengan berbagai dekomposer pada tanaman pakchoy memberikan 

hasil yang berbeda tidak nyata, namun dari hasil penelitian, perlakuan 

dekomposer EM-4 dengan dosis 75 g/tanaman memberikan hasil yang lebih baik 

pada seluruh parameter pengamatan. Nelvia (2012), juga menyatakan bahwa 

pemberian 10-15 ton kompos TKKS/ha meningkatkan jumlah bintil akar efektif 

sekitar 65 -212% dan 50-160%, meningkatkan jumlah dan persentase polong 

bernas pertanaman serta bobot biji per plot berturut-turut sekitar 72-79% dan 

1,95-1,1% serta 151-115% dibandingkan tanpa kompos pada tanaman kedelai 

varietas willis. 

Tanaman kedelai (Glycine max L.), salah satu bahan pangan utama setelah 

padi dan jagung. Saat ini, produksi tanaman kedelai di dalam negeri cenderung 

turun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS (2010), produksi kedelai selama 

kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) cenderung terus menurun, pada 

tahun 2010 produksi kedelai mencapai 907.031 ton/ha. Hal ini disebabkan karena 

luas areal penanaman kedelai yang masih terbatas dan produksi perhektarnya 

belum mencapai hasil yang maksimal. 

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam budidaya kedelai adalah 

kebanyakan petani menggunakan pupuk kimia dalam jumlah yang besar untuk 

memenuhi kebutuhan unsur hara yang terbatas, penggunaan pupuk kimia dalam 

jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fisik tanah menjadi keras dan tidak 

dapat memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman kedelai menjadi 



3 
 

terhambat. Penggunaan pupuk kimia yang tidak tepat dapat mengakibatkan 

kehilangan hara tanah karena menguap ataupun tercuci oleh air. Selain itu, harga 

pupuk yang semakin mahal membuat biaya produksi semakin meningkat, untuk 

mengurangi biaya produksi serta meningkatkan kualitas lahan dan hasil tanaman 

salah satu kemungkinan dengan pemberian bahan organik. Untuk mengurangi 

penggunaan pupuk kimia diperlukan penggunaan pupuk organik atau kompos. 

Kompos dapat menjaga kesuburan tanah, memperbaiki sifat fisik dan biologi 

tanah. 

Untuk itu telah dilakukan penelitian dengan judul “Pertumbuhan dan 

Hasil Tanaman Kedelai (Glycine max L.) yang Diberi Kompos Pelepah 

Kelapa Sawit dengan Dekomposer dan Dosis yang Berbeda” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pemberian dekomposer yang berbeda pada kompos pelepah 

kelapa sawit terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. 

2. Pengaruh Dosis kompos pelepah kelapa sawit terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kedelai.  

3. Pengaruh interaksi antara dekomposer dengan dosis kompos pelepah 

kelapa sawit yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kedelai. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan kompos pelepah kelapa sawit yang terbaik dari 

dekomposer yang berbeda sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

hasil tanaman kedelai. 

2. Untuk mendapatkan dosis yang tepat dari kompos pelepah kelapa sawit 

yang berbeda dan dapat memberikan informasi kepada peneliti dan petani 

tentang pengaruh kompos pelepah kelapa sawit dari dekomposer dan dosis 

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. 
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1.4. Hipotesis Penelitian 

Terdapat interaksi antara dekomposer dan dosis kompos pelepah kelapa sawit 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. 

 


