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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tanaman yang

memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Pengembangan

tanaman kelapa sawit selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang

mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa

negara (Wijayanti, 2012). Luas areal lahan kelapa sawit di Indonesia pada tahun

2011 mencapai 8.908.000 ha, sementara di tahun 2012 mencapai angka 9.271.000

ha. Produksi kelapa sawit nasional di tahun 2011 mencapai 22.508 ribu ton,

sementara di tahun 2012 mencapai angka 23.633 ribu ton (Dirjenbun 2012).

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2011), melaporkan bahwa luas areal kebun

kelapa sawit di Provinsi Riau meningkat, pada tahun 2011 sebesar 1.807.404 ha,

dan tahun 2012 mencapai 2.372.402 ha. produksinya mencapai 7.340.809 ton.

Kenaikan ini disebabkan kesadaran masyarakat atas kebutuhan minyak yang

semakin besar.

Untuk memperoleh hasil yang terus meningkat dapat dilakukan dengan

perbaikan mutu di pembibitan karena pembibitan memiliki peran yang sangat

penting untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit yang baik dan bermutu (Pahan,

2008). Untuk mendapatkan hasil kelapa sawit yang menguntungkan maka

dibutuhkan bibit yang unggul, namun selama ini masih dijumpai kendala pada

bibit seperti mutu benih rendah, terutama pertumbuhan bibit yang lambat dan

kematian bibit yang tinggi. Untuk mengatasi kendala ini maka perlu dilakukan

suatu teknologi. Teknologi yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan

Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) (Nainggolan dan Eri, 2004).

Kata mikoriza berasal dari bahasa Yunani yaitu myces (cendawan) dan

rhiza (akar). Jadi mikoriza adalah suatu bentuk hubungan simbiosis mutualisme

antara cendawan dan perakaran tumbuhan tingkat tinggi. Simbiosis ini terjadi

saling menguntungkan, cendawan memperoleh karbohidrat dan unsur

pertumbuhan lain dari tanaman inang, sebaliknya cendawan memberi keuntungan

kepada tanaman inang, dengan cara membantu tanaman dalam menyerap unsur

hara terutama unsur P (Husna et al, 2007).



2

Menurut hasil penelitian Nasaruddin (2012), rata-rata biomassa bibit

tanaman kakao mengalami peningkatan pada inokulasi mikoriza arbuskula 5 g dan

10 g lebih tinggi dan berbeda sangat nyata dibanding dengan inokulasi mikoriza

arbuskula 2,5 g per pohon. Demikian pula dosis perlakuan inokulasi 10 g per

pohon lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan dosis inokulasi 5 g per

pohon pada umur 4 BST.

Selain pemberian mikoriza, kualitas bibit juga ditentukan oleh

ketersediaan unsur hara, salah satu unsur hara yang diperlukan oleh tanaman ialah

unsur hara fosfor (P). Fosfor adalah unsur hara makro, dibutuhkan tanaman dalam

jumlah yang banyak dan essensial bagi pertumbuhan tanaman (Ginting et al,

2013).  Zuchri (2009), mengatakan pada lahan yang bereaksi masam, selain

pengapuran penjenuhan senyawa fosfat dapat diupayakan agar fosfor dapat

tersedia. Namun sejauh mana pengaruh penjenuhan/ pemberian fosfor tersebut

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.

Menurut hasil penelitian Kurniaty (2009), pemberian mikoriza 5 g yang

dikombinasikan dengan pupuk P 1 g per polybag memberikan pengaruh

peningkatan pada diameter, berat kering dan indeks mutu bibit tanaman mindi.

Menurut hasil penelitian Wachjar et al. (1994), pemupukan fosfor dengan dosis

60 kg/ha nyata meningkatkan hasil benih tanaman kenaf sebesar 13,34 %

dibanding kontrol (tanpa pemupukan fosfor), sedangkan dosis 30 dan 90 kg

P205/ha masing-masing meningkatkan hasil benih sebesar 4,94 % dan 1,92 %,

walaupun keduanya tidak berbeda nyata dengan kontrol.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk  melakukan

penelitian tentang pengaruh antara mikoriza dengan pupuk fosfor terhadap

pertumbuhan bibit kelapa sawit. Penulis mengambil judul “Pemberian Mikoriza

dan Pupuk P terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (Elaeis guineensis

Jacq.) Pada Tahap Pre Nursery ”.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh mikoriza pada pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit.

2. Pengaruh fosfor pada pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit.

3. Interaksi antara mikoriza dengan fosfor pada pertumbuhan bibit tanaman

kelapa sawit.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan

penelitian pemupukan dengan menggunakan mikoriza dan fosfor.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang pembibitan

kelapa sawit dengan pemberian mikoriza dan fosfor pada dosis yang tepat.

1.4. Hipotesis

Perbedaan dosis mikoriza dan pupuk fosfor mempunyai respon yang

berbeda terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit.


