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ABSTRACT 

 

         Rubber is one of the plantation in Indonesia to support the country's economy, 

providing jobs, as a source of foreign exchange earnings and as a source of rubber 

farmers. The first step that must be done in order to prepare for the development of 

rubber cultivation is quality seeds. Growth of seedlings was obtained when the 

medium used has good quality in terms of physical, biological and chemical. One of 

the businesses that are growing medium that can fertilize seedlings with compost 

fertilizer LCC (Cover Crop Legumes). This research aims to examine the use of 

different doses of compost LCC and determine the appropriate dose for gum grafting 

seedling growth conducted in the Laboratory of Plant Experimental Farm Faculty of 

Agriculture, University of Riau for 4 months, starting from January to April 2012. 

The design used was completely randomized design (CRD), which consists of 6 

treatments and 3 replications. With the treatment that K0 (without compost), K1 (50 g 

/ polybag), K2 (75 g / polybag), K3 (100 g / polybag), K4 (125 g / polybag) and K5 

(150 g / polybag). From the research that has been done shows that administration of 

compost in nursery grafting LCC rubber grafting effect on shoot length, the number 

of leaves, shoot dry weight and ratio of crown root grafting. While in the bud grafting 

circumference added no effect. From this research the best influence on the dose of 

compost LCC 150 g / polybag 
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PENDAHULUAN 

Karet merupakan salah satu hasil perkebunan di Indonesia yang menunjang 

perekonomian negara, menyediakan lapangan pekerjaan, sebagai sumber devisa 

negara dan sebagai sumber penghasilan petani karet. Langkah awal yang harus 

dilakukan dalam rangka pengembangan budidaya karet adalah mempersiapkan bibit 

yang berkualitas, dan diharapkan kelak menghasilkan tanaman karet yang 

berproduksi tinggi, tahan terhadap cuaca ekstrim dan serangan hama dan penyakit. 

Pemakaian bibit okulasi sangat dianjurkan dalam upaya peningkatan produksi 

tanaman karet. 

 Pertumbuhan bibit yang baik diperoleh bila medium yang digunakan 

mempunyai kualitas yang baik dari segi sifat fisik, biologi dan kimia. Salah satu 

usaha agar medium tumbuh tersebut dapat menyuburkan bibit tanaman yaitu dengan 

pemberian pupuk kompos LCC (Legum Cover Crop). 
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 Menurut Harahap, Kairul, Surio dan Tompul (2008), pada salah satu jenis 

leguminosa yaitu Mucuna breacteata didalam serasah  sebanyak 9 ton (setara dengan 

263 kg NPKMg dengan 45-56% N) dan didalam serasah sebanyak 20 ton (setara 

dengan 531 kg NPKMg dengan 75-83% N). Sedangkan jenis leguminosa Pueraria 

javanica  didalam serasah sebanyak 200 kwintal mengandung 200-300 kg N dan 20-

30 kg P2O5. 

 Dari beberapa jenis tanaman leguminosa dapat dilihat bahwa pada serasah 

atau bahan organik dari leguminosa banyak mengandung unsur hara terutama unsur 

hara N yang berasal dari penambatan N2 di udara oleh bakteri Rhizobium yang 

bersimbiosis dengan akar leguminosa. 

Untuk mempercepat proses pengomposan maka digunakan bioaktifator 

Orgadec. Aktifator dalam Orgadec berupa mikroba yang mempunyai kemampuan 

untuk mendekomposisi bahan organik dalam waktu yang singkat dan bersifat 

antagonis terhadap beberapa penyakit akar. Mikroorganisme yang memiliki 

kemampuan tersebut adalah Trichoderma pseudokoningii dan Cytophaga sp. Kedua 

mikroba ini mengeluarkan enzim penghancur lignin dan selulosa secara bersamaan. 

Setelah hancurnya lignin dan selulosa, kadar Karbon akan turun dan kadar Nitrogen 

akan meningkat sehingga C/N menjadi kecil (Indriani, 2005). 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Laboratorium Tanaman 

Fakultas Pertanian Universitas Riau, Jl. Binawidya KM 12,5 Simpang Baru Tampan, 

Pekanbaru. Penelitian dilakukan selama empat bulan dari bulan Januari 2012 sampai 

bulan April 2012.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit karet okulasi klon PB 

260 (batang bawah PB 5/51 dan batang atas PB 49) yang telah berumur 3 bulan, 

lapisan Top Soil tanah, kompos LCC Pueraria javanica, polibag 35 cm x 40 cm, 

Bioaktifator Orgadec dan pupuk NPK mutiara (16:16:16). 

Alat - alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, parang, ember, 

gembor, sendok paralon, meteran, timbangan, ayakan dengan lubang berukuran 0,5 

mesh,  amplop, oven, alat tulis, alat dokumentasi dan alat penunjang lainnya. 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan  Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri atas 6 perlakuan dan 3 ulangan. Dengan perlakuan yaitu K0 (Tanpa Kompos), 

K1 (50 g/polibag), K2 (75 g/polibag), K3 (100 g/polibag), K4 (125 g/polibag) dan K5 

(150 g/polibag).  

Data dianalisis secara statistik menggunakan sidik ragam, dan uji lanjut Duncan 

New Multiple Range Test 5%. 

Parameter yang diamati adalah Pertambahan Panjang Tunas Okulasi (cm), 

Pertambahan Jumlah Daun (helai), Pertambahan Lingkar Tunas Okulasi (cm), Berat 

Kering Tunas Okulasi (g), dan Rasio Tajuk Akar.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertambahan Panjang Tunas Okulasi (cm) 

Tabel 1: Rerata pertambahan panjang tunas okulasi bibit karet umur 7 bulan dengan 

pemberian berbagai dosis kompos LCC (cm). 



Dosis Kompos Panjang Tunas (cm) 

K0 (Tanpa kompos) 

K1 (50g kompos) 

K2 (75g kompos) 

K3 (100g kompos) 

K4 (125g kompos) 

K5 (150g kompos) 

  6,56 d  

14,60 c 

15,76 c 

24,46 b 

26,40 b 

30,00 a 

 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda 

nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian kompos LCC 150 g/polibag 

menunjukkan pertambahan panjang tunas okulasi yang paling tinggi yaitu 30,00 cm, 

bila dibandingkan dengan perlakuan tanpa diberi kompos LCC yaitu 6,56 cm 

menunjukkan perbedaan pertambahan panjang tunas yang signifikan. Hal ini bila 

dilihat dari perubahan kandungan unsur hara tanah awal dan akhir memperlihatkan 

penurunan kandungan unsur hara Nitrogen, Fosfor dan Kalium. Hal ini diduga 

kandungan Nitrogen sebanyak 1,048 %  yang berada pada media dengan pemberian 

kompos LCC 150 g/polibag digunakan tanaman sebagai bahan penyusun klorofil 

yang akan digunakan dalam proses fotosintesis dan akan menghasilkan fotosintat. 

Translokasi hasil fotosintat yang meningkat akan memacu peningkatan pertambahan 

panjang tunas okulasi.  

Menurut Lakitan (2000) N merupakan penyusun klorofil, sehingga bila klorofil 

meningkat maka fotosintesis akan meningkat pula. N merupakan bahan dasar yang 

diperlukan untuk membentuk asam amino dan protein yang akan dimanfaatkan untuk 

proses metabolisme tanaman dan akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan organ-

organ seperti batang, daun dan akar menjadi lebih baik. 

 Nitrogen merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap tinggi tanaman. 

Menurut Sarief (1986) proses pembelahan sel akan berjalan dengan cepat dengan 

adanya ketersediaan nitrogen yang cukup. Nitrogen mempunyai peran utama untuk 

merangsang pertumbuhan secara keseluruhan dan khususnya pertumbuhan batang 

yang dpat memacu pertumbuhan tinggi tanaman. Nyakpa dkk (1988) menyatakan 

bahwa kekurangan N membatasi produksi asam amino dan bahan penting lainnya 

dalam pembentukan sel-sel baru. 

 

Pertambahan Jumlah Daun (helai) 

Tabel 2. Rerata pertambahan jumlah daun bibit karet umur 7 bulan dengan pemberian 

berbagai dosis kompos LCC (helai). 

Dosis Kompos Jumlah Daun (Helai) 

K0 (Tanpa kompos) 

K1(50g kompos) 

K2(75g kompos) 

K3(100g kompos) 

K4(125g kompos) 

K5(150g kompos) 

  9,00 b    

  9,66 b  

12,66 b 

18,33 a 

20,00 a  

21,00 a   



Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda 

nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertambahan jumlah daun tertinggi pada 

perlakuan pemberian kompos LCC 150 g/polybag yaitu 21 helai, hasil ini tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan pemberian kompos LCC 100 g/polybag dan 125 

g/polybag. Namun menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap perlakuan tanpa di 

beri kompos, pemberian kompos LCC 50 g/polybag dan 75 g/polybag. Dimana hasil 

yang terendah ditunjukkan pada perlakuan tanpa diberi kompos LCC yaitu 9 helai.  

Hal ini diduga bahwa ketersediaan hara sangat mempengaruhi peningkatan jumlah 

daun bibit okulasi karet. Hal ini juga didukung dari hasil analisis medium awal dan 

akhir yang  memperlihatkan perubahan kandungan unsur hara yang tersedia di awal 

dan di akhir sangat tinggi mencapai 1,048 % N, 0,49 % P dan 1,824 % K.  

Dimana unsur hara P berperan dalam pembelahan dan pembentukan organ 

tanaman (Hardjowigeno, 2007). Sedangkan menurut Lakitan (2000) menyatakan 

unsur hara yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan daun 

adalah nitrogen. Kandungan N yang terdapat dalam tanaman akan dimanfaatkan 

tanaman dalam pembesaran sel. Pembelahan oleh pembesaran sel-sel muda akan 

membentuk primordial daun. Sedangkan menurut Nyakpa dkk (1988) proses 

pembentukan daun tidak terlepas dari peranan unsur hara seperti nitrogen dan fosfat 

yang terdapat pada medium tanam dan yang tersedia bagi tanaman. Kedua unsur ini 

berperan dalam pembentukan sel-sel baru dan komponen utama penyusun senyawa 

organik dalam tanaman. 

Pertambahan Lingkar Tunas Okulasi (cm) 

Tabel 3. Rerata pertambahaan lingkar batang tunas okulasi bibit karet umur 7 bulan 

dengan pemberian berbagai dosis kompos LCC setelah dilakukan 

transformasi menggunakan y   (cm) . 

Dosis Kompos Lingkar Batang (cm) 

K2(75g kompos) 

K0 (Tanpa kompos) 

K1(50g kompos) 

K3(100g kompos) 

K4(125g kompos) 

K5(150g kompos) 

0,88 a  

0,98 a 

1,03 a 

1,10 a 

1,32 a 

1,38 a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda 

nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pemberian berbagai dosis kompos LCC pada 

setiap taraf pemberian secara umum tidak berbeda nyata terhadap pertambahan 

lingkar batang tunas okulasi, namun  dapat dilihat bahwa pertambahan lingkar batang 

tunas okulasi yang tertinggi yaitu pada pemberian kompos LCC 150 g/polibag. Hal 

ini dikarenakan penelitian yang dilakukan dalamwaktu yang singkat sedangkan 

pertumbuhan lilit batang tanaman perkebunan akan menunjukkan pengaruh pada 

waktu yang lama, karena  pada tanaman perkebunan untuk pertumbuhannya 

membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sesuai dengan pendapat Lizawati (2002) yang 

menyatakan bahwa pada tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan mengalami 



pertumbuhan yang lama kearah horizontal, sehingga untuk pertambahan lilit batang 

pada tanaman perkebunan membutuhkan waktu yang relatif lama. 

 Zaubin dan Suryadi (2002) yang menyatakan bahwa translokasi fotosintat 

yang terjadi pada bibit tanaman yang diokulasi akan digunakan tanaman untuk 

pertumbuhan batang bawah terutama akar, berfungsi untuk menyerap unsur hara yang 

tersedia dan kemudian dapat mendukung pertumbuhan tunas okulasi. Suriatna (1988) 

mengatakan bahwa fosfor berfungsi untuk mempercepat perkembangan perakaran, 

menambah daya tahan terhadap hama dan penyakit, berperan dalam proses respirasi, 

proses pembelahan sel dan metabolisme tanaman sehingga mendorong laju 

pertumbuhan tanaman diantaranya lilit batang. Unsur kalium berperan mempercepat 

pertumbuhan jaringan meristematik terutama pada batang tanaman, menguatkan 

batang sehingga tidak mudah rebah, sangat penting dalam proses fotosintesis dimana 

semakin meningkatnya fotosintesis pada tanaman akan menambah ukuran lilit batang 

tanaman. 

 Menurut Jumin (1986), batang merupakan daerah akumulasi pertumbuhan 

tanaman khususnya pada tanaman yang lebih muda sehingga dengan adanya unsur 

hara dapat mendorong pertumbuhan vegetatif tanaman diantaranya pembentukan 

klorofil pada daun sehingga akan memacu laju fotosintesis. Semakin laju fotosintesis 

maka fotosintat yang dihasilkan akan memberikan ukuran pertambahan diameter 

batang yang besar. Menurut Harjadi (1988), untuk pembelahan sel dan pembesaran 

sel dibutuhkan air dan karbohidrat yang cukup. Pembelahan sel terjadi dalam jaringan 

meristem pada titik tumbuh. 

 

Berat Kering Tunas Okulasi (g) 

Tabel 4. Rerata berat kering tunas okulasi (g) bibit karet umur 7 bulan dengan 

pemberian berbagai dosis kompos LCC. 

Dosis Kompos Berat Kering Tunas Okulasi (g) 

K0 (Tanpa kompos) 

K1 (50g kompos) 

K2 (75g kompos) 

K3 (100g kompos) 

K5 (150g kompos)  

K4 (125g kompos) 

 11.40 e 

 24.02 d  

 30.54 c 

 43.38 b 

59.52 a 

61.50 a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda 

nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa pemberian berbagai dosis kompos 

LCC memberikan perberbedaan nyata terhadap berat kering tunas okulasi bibit karet. 

Hasil yang tertinggi didapat pada pemberian kompos LCC dengan dosis 125 

g/polibag, hasil ini tidak berbeda nyata dengan berat kering tunas okulasi pada 

pemberian kompos LCC 150 g/polibag, namun berbeda nyata dengan perlakuan tanpa 

diberi kompos LCC, pemberian kompos LCC 50 g/polibag, 75 g/polibag dan 100 g/ 

polybag. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan unsur hara tanaman yang berbeda-

beda juga mempengaruhi serapan unsur hara tanaman dan mengakibatkan 

penumpukan bahan organik yang ada pada tanaman menjadi berbeda-beda juga. 



 Menurut Dwijosapoetro (1985), mengatakan bahwa berat kering tanaman 

mencerminkan status nutrisi tanaman karena berat kering tanaman tergantung pada 

jumlah sel, ukuran sel penyusun tanaman pada umumnya terdiri dari 70 % air dengan 

pengeringan air diperoleh bahan kering berupa zat-zat organik. Hal ini didukung 

dengan pendapat Prawiranata dkk (1995), yang menyatakan bahwa berat kering 

tanaman merupakan indikator yang menentukan baik tidaknya suatu tanaman dan 

sangat erat kaitannya dengan ketersediaan hara. Tanaman akan tumbuh subur jika 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat 

diserap tanaman untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa fotosintat akan 

dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan vegetatif. 

 

Ratio Tajuk Akar (RTA) 

Tabel 5. Rerata Rasio Tajuk Akar (RTA) bibit karet umur 7 bulan dengan pemberian 

berbagai dosis kompos LCC. 

Dosis Kompos Ratio Tajuk Akar 

K0 (Tanpa kompos) 

K1 (50g kompos) 

K2 (75g kompos) 

K4 (125g kompos) 

K3 (100g kompos) 

K5 (150g kompos) 

 

0,26 c  

0,27 c  

0,35 bc 

0,47 abc 

0,56 ab  

0,67 a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda 

nyata menurut uji DNMRT pada taraf 5% 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian berbagai dosis kompos LCC pada 

parameter Rasio Tajuk Akar (RTA) berbeda nyata. Hasil yang terbaik untuk Rasio 

Tajuk Akar (RTA) di peroleh pada pemberian Kompos LCC 150 g/polibag yaitu 0,67 

g. Sedangkan yang terkecil pada perlakuan tanpa pemberian kompos LCC yaitu 0,26 

g. Hal ini diduga dengan pemberian kompos LCC 150 g/polibag dapat meningkatkan 

ketersediaan unsur hara didalam tanah sehingga unsur hara menjadi tersedia untuk 

pertumbuhan bibit karet. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil analisis unsur hara 

tanah awal dan akhir yang menunjukkan jumlah unsur hara yang semakin tinggi 

dengan pemberian dosis kompos yang semakin tinggi. 

 Gardner dkk (1991) menyatakanbahwa nilai RTA menunjukkan seberapa 

besar hasil fotosintesis yang terakumulasi pada bagian-bagian tanaman. Hal ini 

diduga bahwa hasil berat kering melalui proses fotosintesis, lebih banyak 

ditranslokasikan ke bagian tajuk dari pada ke bagian akar tanaman. Rasio tajuk akar 

merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman dimana mencerminkan proses 

penyerapan unsur hara. 

 Terpenuhinya kebutuhan hara dan ketersediaan air bagi tanaman sangat 

menentukan peningkatan Rasio Tajuk Akar. Dwijosapoetro (1985), menyatakan 

bahwa suatu tanaman akan tumbuh dengan baik bila hara yang dibutuhkan cukup 

tersedia dalam bentuk yang mudah diserap oleh perakaran tanaman. Semakin 

membaiknya pertumbuhan tanaman maka akan dapat meningkatkan bobot tanaman.  



 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompos LCC pada pembibitan 

okulasi karet berpengaruh nyata terhadap panjang tunas okulasi, pertambahan jumlah 

daun, berat kering tunas okulasi dan rasio tajuk akar. Sedangkan pada parameter 

pertambahan lilit batang tunas okulasi menunjukkan pengaruh yang tidak nyata. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan 

bibit okulasi karet yang terbaik disarankan menggunakan kompos LCC dengan dosis 

150 g/polibag. 
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