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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan salah satu jenis kacang-

kacangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kacang tanah

dapat diolah menjadi bermacam-macam produk, misalnya kacang goreng, kacang

bawang, ampyang, enting-enting, rempeyek, dan sebagainya  (Fachruddin, 2000).

Sebagai bahan industri, kacang tanah dapat dibuat keju, mentega, sabun, dan

minyak. Daun kacang tanah dapat digunakan untuk pakan ternak dan pupuk. Hasil

sampingan dari pembuatan minyak, berupa bungkil, dapat dijadikan oncom

dengan bantuan fermentasi jamur (Soedjono, 2006).

Tanaman kacang tanah membutuhkan unsur hara esensial seperti N, P, dan

K untuk pertumbuhan dan produksinya. Fosfor merupakan unsur hara esensial

yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak oleh tanaman. Menurut

Kartasapoetra dan Sutedja (2005), tersedianya hara fosfat maka dapat

mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji atau gabah serta dapat

meningkatkan produksi biji-bijian. Goenadi (2006) dalam Tuherkih dan Sipahutar

(2008), menyatakan pemupukan P yang dilakukan terus menerus tanpa

menghiraukan kadar P tanah yang sudah jenuh mengakibatkan menurunnya

tanggap tanaman terhadap pemupukan P. Dimana peran unsur P berperan dalam

pengisian biji.

Kebutuhan akan kacang tanah jauh lebih besar dibandingkan dengan laju

peningkatan produksi sehingga negara kita harus mengimpor hingga puluhan ribu

ton setiap tahunnya untuk dapat memenuhi kebutuhan kacang tanah dalam negeri

(Najiyati dan Danarti, 1999). Menurut Baharsjah dan Azhari (1980), penyebab

utama rendahnya produksi kacang tanah di Indonesia adalah rendahnya

produktivitas. Rendahnya produktivitas ini disebabkan beberapa faktor, antara lain

teknik budidaya, serangan hama dan penyakit, mutu benih rendah dan penggunaan

varietas lokal yang berdaya tumbuh rendah. Menurut Kasno (2004) bahwa

varietas yang ditanam di Indonesia umumnya varietas lokal dan dan varietas

unggul lama yang sangat peka terhadap alam sehingga saat ini budidaya kacang
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tanah ditingkatkan melalui pemilihan varietas unggal baru yang mampu

beradaptasi dengan tempat tumbuhnya seperti varietas Gajah dan Bison.

Penelitian Rahmadani (2001) menunjukkan varietas Gajah dapat

beradaptasi pada tanah dengan kandungan NaCl sebesar 20 gr/tanaman. Penelitian

Balitkabi (2005) yang menunjukkan bahwa varietas Bison mempunyai tipe

pertumbuhan yang tegak dan percabangan yang tegak dengan tinggi tanaman rata-

rata 51 cm. Berbeda halnya dengan varietas lokal yang ditanam petani hanya

mempunyai  tinggi tanaman sekitar 39,33 cm meskipun diberi dosis pupuk yang

sama dengan varietas unggul yang diintroduksi. Kondisi ini disebabkan oleh

varietas lokal yang ditanam petani sudah jenuh dengan kondisi tanah dan

lingkungan akibat telalu seringnya ditanam petani di lokasi tersebut.

Upaya peningkatan produksi kacang tanah dapat dilakukan dengan

pemberian pupuk seperti sludge kelapa sawit. Sludge kelapa sawit merupakan

salah satu pupuk organik yang digunakan untuk penghantar produktivitas kacang

tanah, sludge kelapa sawit adalah limbah padat yang berasal dari limbah pabrik

kelapa sawit. Telah banyak penelitian yang melakukan sludge kelapa sawit namun

penelitian terkait kacang tanah masih kurang. Menurut penelitian Dartius (1990),

pemberian sludge kelapa sawit dengan dosis 16,9 ton/ha menghasilkan produksi

kacang hijau sebesar 1,61 ton/ha. Selanjutnya menurut Siregar (2007), pemberian

sludge pada varietas kutilang dengan dosis 17 ton/ha dapat menghasilkan produksi

kacang hijau sebesar 103,19 g bobot pertanaman, menghasilkan 17,40 jumlah

polong pertanaman, dan menghasilkan 6,67 g bobot 100 biji pertanaman.

Pengguna sludge bertujuan untuk meningkatkan kandungan hara pada

lahan yang tidak produktif/marjinal seperti gambut. Pada saat ini lahan produktif

sudah beralih menjadi pemukiman penduduk sehingga lahan yang tersedia adalah

lahan marginal seperti gambut. Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya

tanaman dihadapkan pada beberapa masalah termasuk diantaranya pH yang

rendah, drainase yang buruk, tingkat dekomposisinya rendah, aktivitas

mikroorganismenya menurun, dan ketersediaan unsur hara yang rendah terutama

N, P, K, Ca, Mg serta unsur hara mikro seperti Cu dan Zn. Agar lahan gambut

dapat diusahakan untuk budidaya pertanian dapat menggunakan sludge yang

mengandung unsur hara N, P, K, Mg, Ca yang digunakan sebagai pupuk, selain
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itu sludge juga memiliki mikroorganisme pengurai yang dapat membantu

pertumbuhan tanaman budidaya. Usaha lainnya mengatur tata air terutama untuk

membuang kelebihan air, serta menurunkan derajat keasaman tanah dengan cara

pemberian kapur (Anggita, 2007).

Berdasarkan keadaan di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian

dengan judul “Pertumbuhan dan Hasil Dua Varietas Kacang Tanah (Arachis

hypogaea L.) Terhadap Pemberian Berbagai dosis Sludge Kelapa Sawit Di

Media Gambut”

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pemberian sludge pabrik kelapa sawit dengan

dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang

tanah.

2. Untuk mengetahui interaksi antara pemberian dosis sludge pabrik

kelapa sawit dan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

kacang tanah.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Memberi informasi tentang dosis sludge pabrik kelapa sawit yang

terbaik pada tanaman kacang tanah.

2. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sludge

kelapa sawit sebagai pupuk.

1.4. Hipotesis

1. Perbedaan varietas kacang tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan

dan hasil di media gambut.

2. Pemberian berbagai dosis sludge kelapa sawit berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah di media gambut.

3. Terdapat interaksi antara varietas dengan dosis sludge kelapa sawit

terhadap pertumbuhan dan hasil kacang tanah.


