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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Limbah Kelapa Sawit  

Dalam kegiatan operasional pabrik kelapa sawit dihasilkan produk utama 

(main procut) berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Karnel Oil (PKO), selain 

itu juga menghasilkan produk sampingan (By-product) baik berupa limbah padat 

maupun limbah cair. Limbah padat yang berupa jenjang kosong yaitu 25% berat 

Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah PKS. Sebuah PKS dibangun dengan 

kapasitas 60 ton/ jam maka untuk operasional 20 jam akan menghasilkan 1.200 

ton x 25%= 300 ton limbah padat. Dalam waktu 1 tahun rata-rata PKS dengan 

kapasitas olahan 60 ton menghasilkan limbah padat 300 ton x 25 x 12= 90.000 ton 

maka dari jumlah yang cukup besar ini, jika limbah tidak dikelola dengan baik 

akan menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pada tandan kosong yang 

apabila dibakar maka akan menghasilkan karbon, salah satu alternatif 

pemanfaatan limbah TKKS dengan cara pengomposan (Loekito, 2002). Limbah 

padat hasil buangan PKS  juga berupa tempurung/cangkang (Shell), yang akan 

dipecahkan kedalam alat pemecah biji (nut cracker) untuk mengambil inti buah 

yang berlangsung secara pneumatic berdasarkan gaya sentrifugal mengunakan 

blower isap dan perbedaan berat. Berat jenis cangkang dan inti masing-masing 1,3 

dan 1.08 (Sunarko, 2010). 

Berdasarkan penelitian Yunindanova dkk. (2013), cangkang kelapa sawit 

yang dikombinasi dengan kompos TKKS memberi perbedaan hasil panen 

dibandingkan dengan kontrol karena adanya cangkang kelapa sawit dapat 

memperbaiki kondisi tanah dengan meningkatkan infiltrasi air selain itu juga bisa 

dijadikan sebagai mulsa organik. Pengunaan mulsa memungkinkan perubahan 

struktur tanah terutama permukaan tanah menjadi lebih baik, tanah menjadi 

lembab dan juga mengurangi fluktuasi suhu permukaan tanah. Hal ini 

memungkinkan lebih banyak air yang dapat tersimpan didalam tanah, terutama 

pada saat curah hujan yang rendah dan kondisi cuaca yang panas. 

Perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan, pada tahun 2011 seluas 2.258.553 Ha, pada tahun 2012 mengalami 

peningkatan menjadi 2.372.402 Ha, dan tahun 2013 meningkat menjadi 2.399172 

Ha, dan produksi buah juga mengalami peningkatan, dari tahun 2011 produksi 
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7.047.221 ton, tahun 2012 produksinya 7.343.498 ton dan pada tahun 2013 

meningkatnya produksi menjadi 7.570.854 ton. Seiring dengan luas pertumbuhan 

kelapa sawit yang meningkat maka pengolahan buah di PKS juga meningkat 

sehingga buangan limbah hasil pengolahan juga bertambah. (BPS Prov. Riau 

2014) 

 

1.2. Pupuk Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Pupuk adalah bahan yang digunakan untuk merubah sifat fisika, kimia, 

atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi tanaman. Secara umum pupuk 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik 

(Permanasari dkk., 2012).  Menurut Lestari (2009), pengunaan pupuk anorganik 

dalam budidaya hanya mampu meningkatkan produksi tanaman dalam waktu 

yang pendek, namun untuk jangka panjang, dapat menurunkan kesuburan kimia, 

fisika dan biologi tanah. Berbeda dengan penggunaan pupuk anorganik pengunaan 

pupuk organik merupakan suatu sistem komplek dan dinamis, memberi pengaruh 

positif terhadap kesuburan tanah, sifat fisik tanah, serta hasil dekomposisi dalam 

konsentrasi rendah mempunyai sifat seperti senyawa perangsang. 

 Pupuk organik dapat berasal dari pupuk kandang, pupuk hijau, dan 

kompos (sampah atau sisa tanaman tertentu) salah satu buangan bahan organik 

yang besar dari pengolahan hasil tanaman yaitu kelapa sawit  (Roidah, 2013). 

Menurut  Sunarwan dan Juhana (2013) sisa buangan limbah pengolahan kelapa 

sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang, limbah cair, dan serabut. Tandan 

kosong kelapa sawit (TKKS) dihasilkan dari tandan brondolan, yaitu tandan buah 

segar yang terlalu matang sehingga buahnya terlepas dari tandannya ataupun 

dengan cara mekanis (perebusan), yang berpotensi dijadikan pupuk kompos 

organik. 

 Yuniwati dkk. (2012) mengatakan bahwa pembuatan kompos dari sampah 

organik dapat dilakukan dengan cara aerob dan anaerob, mengunakan EM4, gula, 

bahan organik serta pengaturan suhu proses. Menurut Loekito, (2002) pengunaan 

tandan kosong kelapa sawit yang sudah mengalami proses pabrik dapat dilakukan 

dengan cara pengaflikasian langsung ketanaman 

Tankos (tandan kosong) kelapa sawit  merupakan hasil sampingan dari 

proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit yang berjumlah 
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25% dari hasil panen TBS yang diolah, namun apabila tidak dikelola dan 

dimanfaatkan maka tankos akan menyebabkan pencemaran lingkungan (Yulfida, 

2014). Agar limbah yang berupa TKKS tidak menimbulkan permasalahan bagi 

lingkungan, maka dibuat suatu solusi yaitu dengan memanfaatkan TKKS menjadi 

pupuk kompos yang berguna bagi tanah dan tanaman. Berdasarkan hasil beberapa 

peneliti, pupuk kompos dapat digunakan sebagai penyubur tanah dan tanaman. 

Menurut penelitian Selvia dkk. (2014) mengatakan bahwa pupuk organik 

kombinasi 50% TKKS + 50% LCC dan pupuk P memberikan pengaruh yang 

terbaik dengan produksi per plot dan umur berbunga pada tanaman sorgum. 

Menurut Rozy (2013) pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit  

memberikan pengaruh terhadap parameter tinggi tanaman, saat muncul bunga 

pertama, persentase jumlah putik menjadi buah, jumlah buah pertanaman dan 

berat buah pertanaman. 

 

1.3. Pupuk Abu Boiler 

Cangkang atau tempurung kelapa sawit merupakan limbah pengolahan 

TBS kelapa sawit yang cukup besar, 60% dari produk minyak kemudian akan 

diproses menjadi abu dengan cara karbonisasi suhu 550
o
C  (Fauzi dkk., 2008). 

Abu boiler yang berupa material padat setelah terjadinya proses pembakaran yang 

berasal dari limbah kelapa sawit pada umumnya dapat dimanfaatkan sebagai 

amelioran untuk membenahi sifat kimia tanah, mengandung unsur hara mikro dan 

mengandung logam-logam berat yang jumlahnya tidak mencemari lingkungan 

serta tidak bersifat racun yang membahayakan tanah dan tanaman (Sukandar dkk., 

2014). 

 Menurut penelitian Sitorus dkk. (2014), kandungan unsur hara abu boiler 

yaitu N 0,78%, P2O5 0.81% dan  K2O 2,02%, dan berpotensi dijadikan pupuk 

untuk memperbaiki tanah ultisol. Kandungan Kalium dalam abu boiler dapat 

mencapai 30% yang berperan dalam proses metabolisme dan proses potosintesis. 

Bila kalium kurang pada daun maka kecepatan asimilasi CO2 akan menurun. 

Maryati dkk. (2014), mengatakan bahwa penggunaan abu boiler dapat 

meningkatkan pH tanah karena dalam bentuk oksida, mempunyai sifat-sifat 

kejenuhan basa tinggi serta memiliki kandungan unsur hara yang lengkap. 

Apabila abu boiler dibuang kelahan maka akan menjadi tumpukan sampah yang 
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susah untuk bisa terurai menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, 

sehingga akan mempersempit lahan produksi dan mencemari lingkungan (Fauzi 

dkk., 2008). 

 

1.4. Tanaman Sorgum 

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) merupakan tanaman yang termasuk 

dalam family Graminae bersama dengan padi, jagung, tebu, gandum, dan barley. 

shorgum (Sorghum bicolor L. Moench) termasuk dalam Kingdom: Plantae, 

Subkingdom: Tracheobionta, Divisi: Magnoliophyta, Superdivisi: Spermatophyte, 

Kelas: Liliopsida, Monocotyledon, Subkelas: Commelinids, Ordo: Cyperalis, 

Famili: poaceae, Genus: Sorghum, dan Spesies: Bicolor.  Sorgum memiliki istilah 

yang berbeda-beda tiap daerah. Sebagai contoh, sorgum dikenal dengan nama 

cantel di Jawa Tengah dan Jawa Timur, jagung cantrik di daerah Jawa Barat, dan 

‘bataratojeng’ di Sulawesi Selatan. Sorgum mengandung karbohidrat relatif tinggi 

yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahan baku industri dan 

bermacam makanan olahan (gambaran kandungan gizi sorgum dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. (Hermawan, 2013). 

 

Tabel 1.1. Kandungan Gizi Sorgum dan Jenis Serealia Lain 
 

Bahan 

Pangan 

 

Kalori 

(kal) 

 

Karbohitrat 

(g) 

 

Protein 

(g) 

 

Lemak 

(g) 

 

Kalsium 

(mg) 

 

Fosfor 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Vit.B1 

(mg) 
 

Beras  
 

360 
 

78,9 
 

6,8 
 

 0,7 
 

6,0 
 

140 
 

0,8 
 

0,12 

Jagung  361 72,4 8,7 4,5 9,0 380 4,6 0,28 

Sorgum 332 73,0 11,0 3,3 28,0 287 4,4 0,38 

Gandum 365 77,3 9,8 1,3 16,0 106 1,2 0,12 

Kedelai 286 30,1 30,2 15,6 196,0 506 6,9 0,93 

Singkong 146 34,7 1,2 0,3 33,0 40 0,7 0,06 

Sumber: ( Hermawan, 2013). 

Sorgum memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan di 

Indonesia. Tanaman ini toleran terhadap kondisi kering dan tanah masam, 

memiliki adaptasi yang luas dan dapat tumbuh baik di lahan yang kurang subur 

(Supriyanto, 2010). Keunggulan tanaman sorgum dibandingkan dengan tanaman 

lain, yaitu efisien dalam penggunaan air. Hal ini dikarenakan sistem perakaran 

sorgum yang halus dan dalam sehingga akar mampu menyerap air cukup intensif, 

dan toleran cekaman kekeringan yang tinggi (Agustina dkk., 2010). 
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Sistem perakaran sorgum terdiri dari akar seminal (akar-akar primer) pada 

dasar buku pertama pangkal batang, sedangkan akar tunjang dapat pula keluar 

hampir dari setiap buku, akar tunjang ini dapat pula berfungsi sebagai akar lateral 

biasanya bila rumpun tanaman ditimbuni tanah, ruang tumbuh tempat akar lateral 

mencapai kedalaman 1,3-1,8 meter, sedangkan panjang mencapai 10,8 meter 

(Sumarno dkk., 2013). Sorgum relatif  tahan terhadap hama dan penyakit 

dibanding dengan tanaman palawija lainnya, karena memiliki kandungan tanin 

yang tinggi. Hingga saat ini belum ada hama dan penyakit penting yang dapat 

mengakibatkan kerugian besar pada tanaman sorgum. Sorgum tidak dapat 

bersaing dengan tumbuhan pengganggu terutama pada awal pertumbuhan karena 

pertumbuhan awalnya lebih lambat dibandingkan dengan tumbuhan pengganggu, 

sehingga harus diusahakan agar pada masa tanaman muda tanah pertanaman 

bersih dari tumbuhan pengganggu (Mas’ud, 2011) 

Batang sorgum tegak lurus, beruas dan berbuku. Beberapa varietas sorgum 

ada yang bercabang baru yang dapat juga berbunga dan berbuah. Banyaknya 

cabang atau anakan yang berkembang tergantung pada faktor jenis dan varietas 

(Hermawan, 2013). Menurut Udampo (2000) batang sorgum ada banyak yang 

mengandung air dengan kadar gula yang cukup tinggi, ada yang berair tetapi tidak 

manis. tinggi batang sorgum beragam mulai kurang dari 150 cm hingga lebih dari 

2,5 meter. 

Daun sorgum berbentuk mirip seperti daun jagung, tapi daun sorgum 

dilapisi oleh sejenis lilin yang agak tebal dan berwarna putih. Lapisan lilin 

berfungsi untuk menahan atau mengurangi penguapan air dari dalam tubuh 

tanaman sehingga mendukung resistensi terhadap kekeringan jumlah daun sorgum 

berkisar antara 6-12 helai. Bunga sorgum terbentuk setelah pertumbuhan 

vegetatif. Bunga berbentuk malai bertangkai panjang tegak lurus pada pucuk 

batang. Setiap malai mempunyai bunga jantan dan bunga betina. Sorgum 

termasuk kelompok tanaman menyerbuk sendiri. Kira-kira 95% dari bunga betina 

yang berbuah adalah hasil menyerbuk sendiri (Suprapto dan Mudjisihono, 1987). 

Pada umumnya biji sorgum berbentuk bulat. Berat biji bervariasi antara 8 

mg-50 mg, rata-rata memiliki berat 28 mg. Berdasarkan ukurannya, sorgum 

dibagi atas sorgum biji kecil (8-10 mg), sorgum biji sedang (12-24 mg), dan 

sorgum biji besar (25-35 mg). warna biji sorgum sangat bervariasi mulai dari 
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putih, kuning, merah, coklat dan ungu. Warna biji dipengaruhi oleh warna dan 

ketebalan kulit (pericarp), terdapatnya testa serta tekstur dan warna endosperm 

(Hermawan, 2013). 

 

1.5. Syarat Tumbuh Tanaman Sorgum 

 Sorgum relatif  lebih dapat beradaptasi pada kisaran kondisi ekologi yang 

luas dan dapat berproduksi pada kondisi yang kurang sesuai bila dibandingkan 

dengan tanaman serealia yang lain. Terutama sorgum sangat sesuai di negeri 

panas dan hangat lebih dari 20
0
C dan udaranya kering. Tetapi dapat juga tumbuh 

pada daerah dengan kelembaban udara yang rendah. Curah hujan 50-100 mm 

perbulan (Human, 2012). 

 Suhu optimum untuk pertumbuhan sorgum berkisar antara 23
0
C-30

0
C 

dengan kelembaban relatif 20-40%. Pada daerah dengan ketinggian 800 m dpl. 

Daerah yang selalu berkabut dan intensitas radiasi matahari yang rendah tidak 

menguntungkan bagi tanaman sorgum (Hermawan, 2013). 

 Sorgum dapat bertoleransi pada kisaran kondisi tanah yang luas. Hampir 

semua jenis tanah, kecuali pada tanah podzolik merah kuning yang masam daya 

adaptasi sorgum juga ditentukan oleh varietasnya (Sutrisna dkk., 2013). Sorgum 

dapat tumbuh pada daerah dengan tingkat kesuburan rendah sampai tinggi, 

asalkan solum agak dalam (lebih dari 15 cm) dengan pH tanah berkisar 5-7,5 dan 

lebih bertoleransi terhadap salin (garam) tanah dari pada jagung (Sumarno dkk., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


