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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan komoditi ekspor yang 

relatif menonjol dari sektor perkebunan. Bagian tanaman yang bernilai ekonomis 

tinggi yaitu buah. Pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak sawit 

menghasilkan beberapa jenis limbah padat yang meliputi Tandan Kosong Kelapa 

Sawit (TKKS) dan cangkang buah (Qid, 2011). Limbah padat hasil pengolahan 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dibangun dengan kapasitas 60 ton/jam untuk 

operasional 20 jam akan menghasilkan 300 ton limbah padat (Loekito, 2002). 

Menurut Sunarwan dan Juhana  (2013) penggunaan TKKS dan cangkang saat ini 

masih terbatas, hanya dibakar dan sebagian dihamparkan di lahan kosong. 

TKKS merupakan limbah dari pengolahan PKS dan jumlahnya sekitar 

23% dari Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah serta memiliki kandungan unsur 

hara yang dibutuhkan oleh  tanah dan tanaman (Fauzi dkk., 2008). Menurut 

Ginting dan Rahutomo  (2008) pengolahan 1 ton TBS akan menghasilkan 220 kg 

TKKS. Jumlah limbah TKKS yang  besar jika dikelola dengan baik maka akan 

berdampak positif terhadap lingkungan, pengelolaan yang efektif yaitu dengan 

cara pengomposan. Kompos TKKS mengandung unsur hara yang cukup besar 

sehingga dapat meningkatkan Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan memperbaiki 

perimbangan Mg/K. Yunindanova dkk. (2013) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa kompos TKKS setelah delapan minggu pengomposan mengandung 

N=1,34%, P=0,08%, K=1,22%, Mg=0,25%, Ca=0,24% dan C/N= 35,16% 

sehingga TKKS sangat potensial dimanfaatkan sebagai pupuk karena jumlahnya 

melimpah dan mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Menurut 

penelitian Panjaitan (2013) pemberian kompos TKKS 10 ton/ha tanpa LCC sudah 

mencukupi ketersediaan unsur hara terutama unsur N yang dibutuhkan tanaman 

untuk mendukung pertumbuhan tinggi tanaman, rata-rata jumlah anakan 

maksimum, rata-rata umur keluar malai, dan produksi tanaman padi gogo.    

Selain kompos TKKS, hasil pengepresan buah juga diperoleh 

tempurung/cangkang, yang kemudian akan dipecah ke dalam mesin boiler untuk 

mengambil inti buah dari produksi minyak. Hasil olahan di dalam mesin boiler ini 

salah satu limbah yang mencapai 60% kemudian akan diproses menjadi abu 
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dengan cara karbonisasi suhu 550
o
C (Fauzi dkk., 2008). Abu boiler juga dapat 

dijadikan sebagai pupuk organik karena abu boiler mengandung unsur hara yang 

lengkap baik makro maupun mikro, yaitu mengandung Ca= 38,06%, K=3,89%, 

P=2,67% dan Mg=1,89%, Fe=1.05 ppm sedangkan kandungan air=4,38%. 

pemberian kompos TKKS 5 ton/ha dengan pengayaan menggunakan abu boiler  

1000 kg/ha cenderung meningkatkan C-organik, pH, kejenuhan basa dan 

kapasitas tukar kation pada lahan padi sawah yang berumur 48 hari (Maryati dkk., 

2014) 

Aplikasi dan sistem pengunaan pupuk kompos TKKS dan abu boiler yang 

tepat merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi hasil produksi 

tanaman. Penggunaan pupuk kompos TKKS dan abu boiler dengan dosis yang 

berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap pertumbuhan vegetatif 

dan generatif tanaman (Sitorus dkk., 2014).  

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) salah satu tanaman pangan yang 

mengandung karbohidrat relatif tinggi, jeraminya dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak, bahan baku industri dan berbagai macam makanan olahan. Sorgum 

dapat tumbuh hampir di setiap jenis tanah, mudah dibudidayakan dengan daya 

hasil yang tinggi dan adaptasi lingkungan yang luas, dapat ditanam secara 

monokultur ataupun pola tanam ganda, sehingga menghemat waktu, tenaga dan 

pupuk. Mengingat tanaman sorgum mempunyai fungsi ganda dan adaptasi 

lingkungan luas dalam pembudidayaannya,  sehingga  tanaman sorgum memiliki 

potensi untuk dikembangkan (Hermawan, 2013) 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Dosis Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit 

(TKKS) dan Abu Boiler Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Sorgum (Sorghum   Bicolor L. Moench)”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum (Sorghum bicolor L. Moench). 

2. Pengaruh pemberian abu boiler terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

sorgum (Sorghum bicolor L. Moench). 
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3. Interaksi antara kompos tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dengan abu 

boiler terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum (Sorghum bicolor L. 

Moench). 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan limbah Tandan 

Kosong Kelapa Sawit dan abu boiler sebagai pupuk organik. 

2. Mengurangi ketergantungan pupuk kimia untuk perbaikan unsur hara pada 

tanah dan sebagai sumber informasi baik bagi petani maupun masyarakat 

luas. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Pemberian dosis kompos TKKS berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman sorgum (Sorghum bicolor L. Moench)  

2. Pemberian dosis abu boiler berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman sorgum (Sorghum bicolor L. Moench)  

3. Terdapat interaksi antara dosis TKKS dan abu boiler terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


