
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 seimbanguntuk dapat diserap oleh tanaman baik unsur makro

maupun mikro(Yamani, 2010).Menurut data BPS (2013) luas wilayah Pekanbaru

Riau yaitu, 566,56 Ha atau 89,61 persen dan secara astronomis terletak di antara

0° 25’ - 0° 45’ LU dan 101° 14’ – 101° 34’ BT. Pada umumnya Pekanbaru

Riau, pada daerah yang tinggi sebagian besar tanahnya berjenis Podzolik Merah

Kuning (PMK) sedangkan di daerah yang lebih rendah berjenis tanah gambut.

Darijenis tanahgambut maupun PMK memiliki karakteristik kimia tanah

yang berbeda. Tanah  mineral PMK adalah jenis tanah yang terbentuk oleh  proses

pedogenesis yang menyerupai pembentukan tanah podsol (Indrihastuti, 2004).

Tanah mineral PMK memiliki ketebalan material organik tanah < 60 cm dan

masih sebagian mengalami dekomposisi sehingga masih banyak mengandung

serat sehingga agroekosistem pada tanah ini akan menuai banyak kendala

terutama pada wilayah kering berkelerengan tinggi (Yuliana, 2012).

Kendala yang sering dihadapi pada tanah mineral PMK yaitu : pertama,

pH tanah yang rendah, kelarutan Al, Fe, dan Mn yang tinggi, ketersediaan P dan

Mo yang rendah. Kedua, ketersediaan kation-kation basa dan kejenuhan basa yang

rendah mengakibatkan tanah bersifat masam dan miskin hara. Ketiga, dominasi

mineral liat kaolinit dan oksida-oksida besi dan aluminium yang menyebabkan

tanah ini memiliki kapasitas tukar kation yang rendah. Keempat, tingginya

kandungan mineral-mineral dan apabila terlarut menyebabkan kejenuhan kation

akan bersifat toksik bagi tanaman, serta anion-anion akan mudah terfiksasi

menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Untuk itu perlu adanya penambahan bahan

organik tanah (BOT) untuk mengatasi permasalahan kesuburan tanah mineral dan

tujuannya meningkatkan hasil budidaya seperti penambahan limbah kelapa sawit

dalam bentuk abu dan limbah padat  yang kemungkinan dapat meningkatkan

unsur hara pada tanah mineral (Sasli,2011).

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2013) perkembangan

luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara tajam dari tahun ke tahun,



yakni 966.786 ha. Provinsi Riau memiliki 1.605pabrik kelapa sawit (BPS, 2013).

Banyaknya jumlah pabrik akan menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar

diantaranyatandan kosong, wet decanter solid, cangkang, serabut, limbah padat,

limbah cair dan air kondensat. Limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit

(PKS) akan berdampak negatifbagi lingkungan jika tidak dilakukan pencegahan.

Salah satu upaya untuk mengatasi pencemarandan kerusakan lingkungan maka

dilakukan pengolahan limbah kelapa sawit, karena limbah kelapa sawit ini dapat

dimanfaatkan sebagai sumber unsur hara (DEPTAN, 2006).Tim PT. Salim

Indoplantation (2000) menjelaskan beberapa hasil pengolahan limbah kelapa

sawitdiantaranya abu boiler, abu janjang dan sludge.

Abu boiler, abu janjang dan sludge kelapa sawit memiliki kandungan hara

yang dapat meningkatkan kesuburan kimia tanah. Hasil analisis laboratorium

menunjukan abu janjang mengandung hara kalium (K) dan natrium (Na) yang

cukup tinggi yaitu : 30% K2O dan 26 % Na2O, kandungan unsur hara abu boiler

adalah N 0,72%, P2O5 0,84%, K2O 2,07% dan Mg 0,62% (Prasetyo, 2009).

Menurut Siregar (2007) sludge yang dihasilkan dari pengolahan minyak sawit

(PMS) mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium

yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pupuk. Sludge mempunyai

pH yang agak masam, mempunyai kandungan C organik sangat tinggi, KTK

sangat tinggi, N sedang, P sangat tinggi, dan unsur-unsur mikro termasuk kategori

cukup dan dapat dijadikan sebagai bahan pembenah tanah (PPT, 1983).

Panjaitan et al. (2003) membuktikan bahwa pemberian abu janjang, abu

boiler (pembakaran cangkang dan serat kelapa sawit) dan sludge (lumpur)  kelapa

sawit dapat meningkatkan pH tanah yang berpengaruh nyata terhadap kenaikan

kadar kalium dapat dipertukarkan dan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation

tanah. Menurut Sari (2011) pemberian abu janjang kelapa sawit secara umum

meningkatkan pH tanah dan ketersediaan Cu, Zn, Fe dan Mn pada tanah

gambut.Pemberian abu janjang kelapa sawit dengan dosis 20 g per 8 Kg tanah

Ultisol yang diinkubasi selama 2 minggudapat meningkatkan pH tanah dari pH

4,32 menjadi pH 5,5 (Hanibal et al., 2001). Riniet al. (2009) menyatakandengan

penambahan abu boiler dapat menaikan pH tanah serta memperbaiki sifat fisik,

kimia dan biologi pada tanah gambut. Abu janjang kelapa sawit dapat



meningkatkan kadar serapan kalium dalam tanaman kentang varietas granola dan

mampu mensuplai K dan Mg dapat dipertukarkan ke dalam tanah (Ginting, 1991).

Menurut Siregar (2007) Pemakaian sludge kelapa sawit memberikan pengaruh

nyata terhadap tinggi tanaman, diameter batang, jumlah polong, poduksi perplot,

produksi perhektar untuk tanaman kacang hijau.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis telah melakukan penelitian dengan

judul “Pemanfaatan Beberapa Jenis dan Dosis Limbah Kelapa Sawit

(Elaeisguinensis Jacq.) Terhadap Perubahan PH, N, P, K Tanah Podsolik

Merah Kuning (PMK)”.

1.2.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dan jenis

bahan terbaik padaabu janjang, abu boiler dan sludge kelapa sawit dengan

pemberian dosis yang berbeda terhadap kesuburan tanah podsolik merah kuning.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh informasi tentang manfaat limbah abu janjang kelapa sawit, abu

boiler kelapa sawit dan sludge untuk meningkatkan kesuburan tanah mineral

Podsolik Merah Kuning (PMK).

2. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Memperoleh ilmu pengetahuan dari penelitian yang telah dilakukan

khususnya mengenai manfaat dari limbah kelapa sawit.


