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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kelapa sawit adalah salah satu komoditi andalan Indonesia yang 

perkembangannya demikian pesat. Selain produksi minyak kelapa sawit yang 

tinggi, produk samping atau limbah pabrik kelapa sawit juga tinggi.  

Secara umum  limbah dari pabrik kelapa sawit terdiri atas tiga macam yaitu 

limbah cair, padat dan gas (Ardila, 2014). 

Laju produksi kelapa sawit yang semakin meningkat mengakibatkan  

kebun dan pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah dalam jumlah besar  

yang belum dimanfaatkan secara optimal (Elfiati dan Siregar, 2010). Salah satu 

limbah kelapa sawit yang belum dimanfaatkan sebagai bahan tambahan media 

tanam adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dan sludge.  

Ketersediaan sludge terutama di Provinsi Riau cukup banyak dan mudah 

didapatkan karena luasnya area perkebunan kelapa sawit serta jumlah pabrik 

pengolahannya (Rahmawan dkk., 2015). Tanaman kelapa sawit merupakan 

tanaman yang memiliki tajuk lebar dengan sistem jarak tanam yang digunakan 

umumnya adalah segi tiga sama sisi dengan jarak tanam 9 m x 9 m x 9 m. 

Kacangan penutup tanah (legume cover crops) ditanam di tanah yang terbuka 

di antara kelapa sawit yang belum terbentuk tajuk yang dapat menutup permukaan 

tanah. Maka penanaman tanaman kacangan bertujuan untuk memperbaiki  

sifat-sifat fisika, kimia dan biologi tanah dan mencegah terjadinya erosi 

(Setyamidjaja, 2006). 

Tanaman Mucuna bracteata termasuk salah satu tanaman kacangan penutup 

tanah yang dominan dan sangat bermanfaat bagi perkebunan kelapa sawit. 

Karakteristik mucuna sebagai tanaman penutup tanah lebih menguntungkan  

bila dibandingkan dengan jenis penutup tanah lainnya, dinilai relatif lebih mampu 

menekan pertumbuhan gulma pesaing (Astari dkk., 2014). Mucuna bracteata 

digunakan untuk mencegah erosi dan menekan pertumbuhan gulma serta mampu 

mengikat N dari udara dengan bantuan Rhizobium (Laksono dkk., 2016). 

Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan bibi Mucuna bracteata  

adalah media pembibitan. Menurut Sebayang dkk. (2015), Pertumbuhan Mucuna 
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bracteata akan lebih baik jika ditanam pada tanah yang kaya bahan organik, 

gembur, dapat menyimpan air dan tidak tergenang air. Permasalahan yang 

dihadapi dalam pembibitan  mucuna adalah bagaimana memilih media tanam 

pembibitan yang tepat sehingga memberikan keberhasilan hidup yang tinggi. 

Benih Mucuna yang telah berkecambah di pembibitan sering mengalami 

kematian, bahkan dapat mencapai 50% (Wawancara Pribadi dengan Eben 

Sihombing Mandor 1 Pembibitan PT. Tunggal Perkasa Plantations). Menurut 

peraturan menteri pertanian Republik Indonesia (2016), kacangan penutup tanah 

sebaiknya disemaikan terlebih dahulu pada polybag, kemudian dipindahkan ke 

lapangan. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bibit selain faktor internal atau 

genetik juga faktor eksternal atau lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh dapat 

berupa media tumbuh bibit. Media tumbuh yang baik harus memenuhi beberapa 

persyaratan, salah satunya tidak terlalu padat, sehingga dapat membantu 

pembentukan dan perkembangan akar tanaman. Selain itu, juga mampu 

menyimpan air dan unsur hara secara baik, mempunyai aerase yang baik,  

tidak menjadi sumber penyakit serta mudah didapat dengan harga  

yang relatif murah (Anisa, 2011). Menurut Ningsih (2014), peranan media tanam 

menentukan kualitas tanaman. Media  perakaran yang baik, akan mewujudkan 

bibit tanaman yang baik. Media tanam berbahan dasar organik mempunyai banyak 

keuntungan. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul 

dibanding dengan bahan anorganik. Hal itu disebabkan bahan organik mampu 

menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman (Dalimoenthe, 2013). 

Salah satu bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan  

tambahan media tanam pembibitan yaitu kompos tandan kosong kelapa sawit 

(TKKS) dan sludge yang merupakan limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit. 

Hasil penelitian Munawan dkk. (2015), media tanam yang paling baik  

untuk pertumbuhan stek mucuna yaitu topsoil : TKKS : Sludge. Menurut Nasution 

dkk. (2014), media tanam campuran sludge dapat digunakan sebagai media tanam, 

akan tetapi dalam bentuk campuran. Penggunaan kompos TKKS sebagai 

campuran media tanam berperan dalam hal ketersediaan air. 
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Sludge berasal dari proses fermentasi dan kemudian mengendap di dasar bak 

yang memiliki persentase sekitar 23%/ton TBS, kandungan unsur hara per ton 

sludge adalah 0.37% N (8 kg Urea), 0.04% P (2.90 kg RP), 0.91% K (18.30 kg 

MOP). Sludge diberikan dengan cara dicampurkan pada tanah dan menambah 

unsur hara dalam tanah, sehingga tanah kaya unsur hara (Lubis dan Barus, 2013). 

Pemanfaatan sludge yang berasal dari limbah pabrik kelapa sawit sebagai  media 

tanam dapat menambah unsur hara dan bahan organik yang dibutuhkan tanaman 

(Kurniawan dkk., 2015). 

Pemberian kompos akan meningkatkan jumlah hara yang terserap oleh 

tanaman, sehingga menghasilkan pertumbuhan bibit yang lebih baik.  

Kompos dapat menjadi sumber unsur hara yang dapat diserap tanaman,  

di samping itu kompos juga mampu meningkatkan penyerapan dan  

daya simpan air (Elfiati dan Siregar, 2010). Hasil penelitian  Hayat dan Andayani 

(2014), analisis hara kompos tandan kosong kelapa sawit adalah N (3,62%),  

P (0,94%) dan K (0,62%). Hasil penelitian Nasution dkk. (2014), menyatakan 

bahwa penggunaan kompos TKKS sebagai media tanam untuk pertumbuhan bibit 

kelapa sawit dapat meningkatkan parameter rasio tajuk dan akar pada bibit. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis meneliti hara makro pada 

media pembibitan yang diberi kompos TKKS, sludge dan pupuk NPK (15:15:15) 

serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan bibit Mucuna bracteata.  

 

1.2. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kandungan hara makro terbaik pada media pembibitan yang 

sesuai dengan standar kriteria penilaian sifat kimia tanah BPT Bogor 

(2005). 

2. Mengetahui media pembibitan terbaik untuk pertumbuhan bibit Mucuna 

bracteata.  
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1.3. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada petani dan perusahaan tentang media 

pembibitan terbaik untuk pertumbuhan bibit Mucuna bracteata.
 

2. Memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang kandungan unsur hara 

makro pada media pembibitan Mucuna bracteata. 

 

1.4. Hipotesis 

 Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat hara makro terbaik pada media pembibitan yang diberi kompos 

TKKS, sludge dan pupuk NPK (15:15:15) yang sesuai dengan standar 

kriteria penilaian sifat kimia tanah BPT Bogor (2005). 

2. Terdapat media pembibitan terbaik untuk pertumbuhan bibit Mucuna 

bracteata. 


