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I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bambu adalah tanaman serbaguna dan menempati tempat yang istimewa

dalam kehidupan masyarakat Indonesia.Bambu merupakan tanaman hias maupun

pengolah penyaring limbah dan pencegah erosi serta salah satu hasil hutan non

kayu yang mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat

Indonesia.

Penggunaan bambu tidak hanya sebagai bahan bangunan, tetapi juga untuk

keperluan lain seperti kerajinan, alat musik, alat dapur dan pada beberapa jenis

bambu yang masih muda (rebung) dapat juga dikonsumsi. Rebung juga sebagai

makanan penting di Indonesia dan China yang dalam prosesnya pembuatannya

menghasilkan limbah air rebung yang mengandung ZPT.Diharapkan air ekstrak

rebung bambu dapat dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan bibit kelapa

sawit.

Di bidang perkebunan, penelitian tentang pemberian ZPT buatan terhadap

tanaman perkebunan sudah dilakukan terutama untuk pemberian ekstrak rebung

bambu betung (Dendrocalamus asper Backer ex Heyne). Namun penelitian

tentang pemberian exstrak rebung ini dilakukan pada tanaman sengon. Hasil

penelitian Maretza (2009) menunjukkan bahwa persemaian sengon dengan

pemberian ekstrakrebung bambu pada konsentrasi 50 ml menunjukkan pengaruh

terbaik pada parameter pertambahan tinggi, pertambahan diameter batang, berat

basah akar, berat basah pucuk, berat kering akar, berat kering pucuk, berat kering

total, nisbah pucuk akar, jumlah daun, dan jumlah bintil akar. Hasil penelitian

diatas memperlihatkan bahwa pemberian ekstrak rebung bambu sangat berpotensi

dan dapat diaplikasikan dalam media pembibitan tanaman terutama perkebunan

yaitu kelapa sawit.

Industri kelapa sawit (Elais guineensis Jacq.), pada dekade terakhir ini

berkembang dengan pesat hingga menempatkan Indonesia sebagai produsen

minyak kelapa sawit terbesar di dunia.Di Provinsi Riau, kelapa sawit

merupakan salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi

penting pada pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pada pembangunan
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agroindustri. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau pada tahun 2010 telah

mencapai 2.103.176ha dengan hasil produksi mencapai 6.293.542 ton, dengan

Kabupaten Kampar produksi terbesar mencapai 1.273.944 ton disusul

Kabupaten Rokan Hulu (data tahun 2010) untuk lebih jelas dapat dilihat pada

Tabel 1.1 (Zulher, 2012).

Tabel 1.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit dan Hasil CPO (Crude Palm
Oil)Provinsi Riau Tahun 2010.

No. Kabupaten
2010

Luas (ha) Produksi (ton)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pekanbaru
Kampar
Rokanhulu
Rokanhilir
Dumai
Siak
Bengkalis
Pelelawan
Kuantan singingi
Indragiri hulu
Indragiri hilir
Jumlah

8.080
353.792
422.743
237.745

32.935
232.857
177.130
184.110
121.709
118.538
213.537

2.103.176

30.507
1.273.944

989.041
797.644

75.085
704.027
435.688
648.197
431.385
389.113
518.911

6.293.542

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2011)

Diketahui, kebutuhan dan ketersediaan bibit kelapa sawit yang berkualitas

terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penduduk dunia akan

produk CPOPemeliharaan bibit sawit yang baik pada tahap pembibitan awal (pre-

nursery) dan pembibitan utama melalui pemberian dosis pemupukan yang tepat

merupakan salah satu upaya untuk mencapai hasil yang optimal dalam

pengembangan budidaya kelapa sawit (Santi dan Goenadi, 2008), selain itu

menurut Rosmarkam & Yuwono (2002) keberadaan Zat pengatur tumbuh sebagai

katalisator pertumbuhan vegetatif  bersifat penting. Zat pengatur tumbuh tersebut

adalah auksin, sitokinin dan giberelin. Hasil dari penelitian Septari et al., (2014)

menunjukkan bahwa dalam ekstrak rebung bambu mengandung hormon GA3

(giberelin) yang terbukti dapat meningkatkan produksi padi dilahan gambut.
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Dari beberapa uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh KonsentrasiEkstrak Rebung Bambu Pada Dua Media Tanam

Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit(Elaeis Guineensis Jacq) Pada Tahap

Pre-Nursery”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh berbagai dosis ekstrak rebung bambu(Dendrocalamus

asper) pada media tanaman yang berbeda terhadap pertumbuhan bibit kelapa

sawit (Elaeis guineensis Jacq) pada tahap Pre-nursery.

2. Mendapatkan konsentrasi ekstrak rebung terbaik pada media tanam yang

berbeda.

1.3. Manfaat

Menyajikan informasi mengenai berbagai konsentrasi ekstrak rebung

bambu pada pertumbuhan bibit kelapa sawit ditahap pre-nursery dengan

menggunakan media yang berbeda.

1.4. Hipotesis

1. Berbagai konsentrasi ekstrak rebung bambu berpengaruh terhadap

pertumbuhan bibit kelapa sawit pada tahap pre-nursery.

2. Media tanam yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kelapa

sawit.

3. Interaksi pemberian konsentrasi ekstrak rebung bambu pada 2 media tanam

yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawit pada tahap

Pre-nursery.


