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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanah merupakan tempat tumbuh dan penyedia unsur hara bagi tanaman. 

Tanah yang baik dan subur adalah tanah yang mampu menyediakan unsur hara 

secara cukup dan seimbang untuk dapat diserap oleh tanaman baik unsur makro 

maupun mikro (Ramadhani dkk., 2015). Secara kimiawi tanah berfungsi sebagai 

gudang penyuplai hara atau nutrisi dan secara biologis berfungsi sebagai habitat 

biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan 

zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman (Hanafia, 2012). 

Secara umum tanah dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut 

(Mustafa, 2012). Tanah gambut adalah bahan organik yang terdiri dari akumulasi 

sisa-sisa vegetasi yang telah mengalami humifikasi tetapi belum mengalami 

mineralisasi (Dharmawijaya, 1992). Indonesia mempunyai luas lahan gambut 20,6 

juta ha, sekitar 43 % atau 6,44 juta ha terdapat di Sumatra (Wahyunto dkk, 2014). 

Luas lahan gambut di Provinsi Riau yaitu 4.100.000 ha (Badan Pusat Statistik 

Provinsi Riau, 2016). Lahan gambut di Indonesia tersebar mulai dari daerah 

daratan rendah hingga daratan tinggi (Wahyunto dan Subiksa, 2011). 

Kendala dalam pemanfaatan medium gambut untuk pertanian adalah 

reaksi masam, miskin unsurr hara dan kesuburannya rendah (Setiawan dan 

Armaini, 2017). Tanah gambut umumnya memiliki kadar pH yang rendah, 

kapasitas tukar kation yang tinggi, kejenuhan basa rendah, memiliki kandungan 

unsur K, Ca, Mg, P yang rendah dan juga kandungan unsur mikro (seperti Cu, Zn, 

Mn serta B) yang rendah pula (Sasli, 2011). Alternatif yang dapat diusulkan untuk 

memperbaiki kesuburan tanah gambut dengan cara menggunakan kompos, dan 

salah satunya adalah kompos limbah sagu (Aryanti dkk., 2016). 

Salah satu bahan organik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 

limbah sagu. Limbah sagu sangat potensial untuk dijadikan kompos. Limbah sagu 

banyak terdapat di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Meranti. Luas areal 

perkebunan sagu di Kabupaten Meranti adalah 11.900 ha dengan produksi 

108.043 ton (BPS, 2017). Ampas sagu merupakan limbah yang didapatkan pada 

proses pengolahan tepung sagu, dimana dalam proses tersebut diperoleh tepung 

dan ampas sagu dalam perbandingan 1:6. Proses pengolahan sagu menghasilkan 
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limbah ikutan berupa kulit batang sekitar 17-25% dan ampas sagu 75-83% 

(Sisriyenni dkk., 2017). Kandungan hara kompos limbah sagu mengandung 

Nitrogen, Phospat, Kalium, Kalsium dan Magnesium, hal tersebut disebabkan 

selama proses pengomposan terjadi  mineralisasi  unsur-unsur  hara, sehingga hara 

makro menjadi terlepas dan tersedia (Syakir, 2010). Kompos  limbah  sagu 

memiliki kandungan unsur hara C 47,84%, N total 2,55%, P total 0,31%, K total 

0,08% dan C/N Ratio 18,76, kalsium dan magnesium (Syahtria dkk., 2016). 

Pemberian bahan organik ampas sagu mampu meningkatkan pH tanah, P 

tersedia, jumlah basa, kapasitas tukar kation tanah serta menurunkan Al-dd. 

Pemberian bokashi ampas sagu 56.25 g/polybag dan Cu 45 mg/polybag pada 

tanah gambut berbeda nyata terhadap tinggi tanaman, umur panen, berat umbi 

basah, berat umbi kering dan susut bobot umbi (Ardianto, 2017). Menurut 

Mukhlis (2014) pemberian biokompos tandan kosong kelapa sawit mampu 

meningkatkan hasil padi di lahan gambut dengan produktivitas 3,50 t/ha. 

Pengaplikasian kompos Azolla dalam bentuk kompos Azolla 6 ton/ha dengan urea 

75% memberikan perbaikan kesuburan tanah pada aspek kimia tanah antara lain 

C-Organik, persentase N total, C/N ratio, persentase bahan organik tanah dan nilai 

KTK tanah (Aryanti dkk., 2016). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Perubahan Hara Makro Tanah Gambut 

yang Diberi Kompos Limbah Sagu” semoga dengan diadakan penelitian ini 

dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan 

unsur hara makro pada tanah gambut. 

 

1.2. Tujuan  

Untuk mengetahui dosis terbaik pemberian kompos limbah sagu yang 

dapat meningkatkan hara makro tanah gambut berdasarkan Balai Penelitian Tanah 

Bogor. 

1.3. Manfaat 

Penelitian ini dapat memberi informasi kepada petani dan masyarakat 

bahwa pemberian limbah sagu pada tanah gambut dapat meningkatkan hara 

makro sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. 
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1.4. Hipotesis 

Pemberian kompos limbah sagu dengan dosis yang berbeda mampu 

meningkatkan hara makro Posfor pada tanah gambut. 

 


