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Abstract 

Oil palm is the one of several annual crops that be a great contributor for 

Indonesian’s income but petroleum and gas. The brightly prospect of oil palm 

commodity has made Indonesian government to accelerate estate area development of 

oil palm. This research aimed to know inreraction between cellulolytic 

microorganism with low dosage inorganic fertilizer to enhance the growth of oil palm 

seed in main-nursery. The research was conducted in people’s land where is peat soil 

as growth media was taken from desa Rimbo Panjang Kab. Kampar Province of Riau 

by Factorial Completely Randomized Design with 3 replication. The treatment  

consist of two factors, the fisrt is usage of  selulolytic  microorganism  (0 and 20 

mL/polybag) and the second is usage of inorganic fertilizer (½,1/3 and ¼  

recommanded dosage). Parameter that was studied include tall added of seed (cm), 

number added of leaf  and stem around added (cm). Data  was analyzed statistically 

with  Analysis of Variance and  continued to Least Significant Different Test on 5% 

of level. The result of this research showed that interaction between selulolytic 

microorganism and  low dosage inorganic fertilizer affected significantly to enhance 

tall added of seed, and number added of leaf.  

 

Key word:  cellulolytic microorganism, palm oil, seed, fertilizer, peat soil. 

 

 

 

 

 

mailto:gusmawartati@yahoo.com


2 

 

Pendahuluan 

Cerahnya prospek komoditas minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak 

nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan 

areal perkebunan kelapa sawit. Menurut Arsjad (2011) luas areal perkebunan kelapa 

sawit Indonesia mencapai 8,1 juta ha. Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2011) 

menyatakan bahwa luas areal tanaman kelapa sawit di provinsi Riau mencapai 2.1 

juta ha atau lebih kurang 26 % dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 

hal ini cerminan dari dukungan Pemerintah Daerah Riau dalam pengembangan sektor 

perkebunan dengan kelapa sawit sebagai komoditas utama.  Menurut data Riau 

terkini (2011) sebanyak 142 ribu ha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dalam 

kondisi tua dan tidak produktif, sehingga perlu segera dilakukan peremajaan. Badrun 

(2010) menyatakan bahwa peremajaan kebun kelapa sawit di Indonesia setiap tahun 

lebih kurang 200 ribu ha sehingga pengadaan bibit yang baik dan berkualitas menjadi 

salah satu persiapan yang sangat penting dilakukan.  

Upaya mendapatkan bibit yang baik adalah melalui pembibitan, dimana 

selama pembibitan media tumbuh tanaman harus dapat menyediakan unsur hara 

secara optimal bagi pertumbuhan bibit. Media tanam yang biasa digunakan dalam 

pembibitan kelapa sawit adalah top soil yang ketersediaannya akhir-akhir ini semakin 

berkurang, sehingga perlu dicari solusi penganti top soil tersebut sebagai media 

pembibitan. Perkembangan ilmu Bioteknologi Tanah menawarkan suatu pendekatan 

baru dalam usaha pengelolaan tanah gambut untuk memanfaatkan mikroorganisme 

tanah, sehingga tanah-tanah marginal seperti gambut dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk dimanfaatkan dalam pengembangan lahan pertanian termasuk sebagai 

media pembibitan.   

Potensi pengembangan pertanian pada lahan gambut di Indonesia sangat besar 

karena Indonesia diperkirakan mempunyai cadangan gambut seluas 27 juta ha yang 

tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Menurut Andriesse (2007) 

diantara sifat inheren yang penting dari tanah gambut di daerah tropis adalah bahan 
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penyusun berasal dari kayu-kayuan. Hal ini merupakan salah satu faktor pembatas 

dalam pengembangan usaha pertanian. Komponen terbesar dari kayu-kayuan adalah 

selulosa yang sulit untuk didekomposisi. Salah satu solusi dalam pemanfaatan lahan 

gambut adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme tanah yaitu Mikroorganisme 

Selulolitik (MOS). MOS merupakan salah satu jenis mikroorganisme tanah yang 

berperan dalam proses perombakan bahan organik melalui hidrolisis enzimatik 

dengan enzim selulase sebagai katalis. Pelapukan bahan organik menghasilkan asam-

asam organik seperti gugus asam humat dan asam fulfat yang memegang peranan 

penting dalam pengikatan unsur hara sehingga tersedia bagi tanaman. Asam humat 

dan asam fulfat merupakan senyawa kompleks yang berperan penting dalam reaksi-

reaksi kimia dan biokimia di dalam tanah seperti Kejenuhan Basa (KB) dan Kapasitas 

Tukar Kation (KTK). Kendala lain yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan gambut 

adalah KB yang rendah dan KTK tinggi, kondisi tersebut sangat tidak 

menguntungkan terhadap ketersediaan hara bagi tanaman. Upaya meningkatkan KB 

tanah gambut dapat dilakukan melalui penambahan basa-basa dengan pemberian 

pupuk anorganik (Halim, 1987).  

Peningkatan produktivitas tanaman dengan menggunakan pupuk anorganik 

saja bukan merupakan langkah yang bijaksana mengingat akhir-akhir ini terjadi 

peningkatan tekanan konsumen yang menghendaki produk pertanian yang bebas 

residu pestisida maupun pupuk anorganik. Salah satu teknologi alternatif yang perlu 

dikembangkan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pupuk anorganik 

melalui pemanfaatan mikrorganisme perombak selulosa. Diharapkan dengan 

pemberian MOS pada tanah gambut dapat mempercepat penguraian atau perombakan 

bahan organik tanah gambut tersebut dan mampu meningkatkan kesuburan tanah 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit. 

 Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh interaksi pemberian MOS dan 

pupuk anorganik dosis rendah dalam meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit 

di main-nursery.  
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Bahan  dan  Metode 

Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di kebun masyarakat, Kelurahan  Simpang  Baru, 

Kecamatan Tampan, Pekanbaru, yang dimulai dari bulan September 2009 sampai 

bulan Maret 2010. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap terdiri dari 2 

faktor yaitu pemberian MOS (0 dan 20 mL MOS/polybag) dan  pupuk anorganik 

(1/2, 1/3, dan  1/4 dosis anjuran) dengan 3 ulangan. Setiap 1 mL isolat yang diberikan 

setara dengan 10 
10

 sel viable.  

Media tanam berupa tanah gambut diambil dari lahan masyarakat di Jl Tuanku 

Tambusai Ujung Kota Pekanbaru, secara komposit pada kedalaman hingga 30 cm, 

tingkat kematangan saprik. Selanjutnya dikering-anginkan selama 3 hari sehingga 

kadar airnya 60% kemudian dibersihkan dari sisa-sisa akar dan rumput. Tanah 

ditimbang masing-masing 8 kg/polybag, pemberian abu dan pupuk kandang 

dilakukan sebelum tanam dengan dosis masing-masing 2 ton/ha.  Kemudian 

diinkubasikan selama 1 minggu. MOS diberikan 1 hari setelah tanam dengan   dosis 

sesuai perlakuan dan pupuk anorganik diberikan sebanyak 3 kali (2 minggu setelah 

tanam, 2 bulan  setelah pemberian pupuk pertama, dan 2 bulan setelah pemberian 

pupuk ke-2) secara melingkar pada tanaman. Sebelum dilakukan penanaman tanah di 

dalam polybag disiram sampai kapasitas lapang. Penanaman dilakukan dengan 

membuat lubang tanam menggunakan pipa paralon 
3
/4 inchi (ukuran polybag di pre-

nursery)  untuk memudahkan pembuatan lubang tanam.  Sebelumnya bibit dari pre-

nursery (umur 5 bulan varietas topaz 2, kriteria : jumlah daun 6, tinggi tanaman rata-

rata 27,5 cm dan diameter bongkol rata-rata 1.62 cm) disiram dengan air hingga 

jenuh. Selajutnya polybag kecil disayat dan bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam 

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman dan penyiangan.   

Pengamatan 

Parameter tanaman yang diamati adalah: Pertambahan Tinggi Bibit (cm), 

Pertambahan Jumlah Daun  (helai), dan Pertambahan Diameter Bonggol (cm). Data 



5 

 

hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan Analisis of Variance 

(Anova) dan dilanjutkan dengan uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 

%.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Tinggi tanaman  merupakan salah satu pengukuran yang dapat digunakan 

dalam menentukan pertumbuhan suatu tanaman, mencerminkan pertambahan 

protoplasma sel. Hasil pengamatan (Tabel 1)  menunjukkan bahwa pemberian MOS 

dan pupuk anorganik dosis rendah dengan media tanam tanah gambut pada umur 12 

Bulan Setelah Tanam (BST) berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi bibit. 

Hal ini menunjukkan bahwa  proses dekomposisi tanah gambut berjalan lancar 

dengan adanya mikroorganisme selulolitik yang diberikan sehingga terjadi pelepasan 

hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhanya.  

 

Tabel 1. Rata-rata Pertambahan Tinggi Bibit, Jumlah Daun dan Diameter Bonggol 

Kelapa Sawit pada Pemberian MOS dan Pupuk Anorganik Dosis Rendah 

dengan Media Tanam Tanah Gambut pada Umur 12 BST  

 

MOS 

(mL/polybag) 

Pupuk 

(x dosis 

anjuran) 

Pertambahan

Tinggi  

(cm) 

Pertambahan 

Jumlah Daun 

(helai) 

Pertamabahan 

Diameter 

Bonggol (cm) 

 1/2 56.667 c        11.667 a        4.636  

0 1/3 72.667 a        10.000 b 4.610        

 1/4 66.667 ab        10.000 b        4.566        

     

 1/2 66.000 b        9.667 b        4.663      

20 1/3 55.667 c   9.667 b 4.260 

 1/4 67.667 a        10.333 ab        4.140        
Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak 

berbeda nyata menurut uji BNT taraf 5%. 

Pada pemberian MOS (20 mL/polibag) terlihat bahwa semakin rendah dosis pupuk 

yang diberikan (1/4 dosis anjuran) pertambahan tinggi bibit semakin baik dan berbeda 

nyata dengan 1/3 maupun 1/2 dosis anjuran dan berbeda tidak nyata dengan tanpa 
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MOS dan pemberian pupuk anoraganik 1/3 dosis anjuran yang memberikan 

pertambahan tinggi bibit tertinggi yaitu 72.667 cm.  Namun pada perlakuan tanpa 

MOS bila dosis pupuk anorganiknya kita tingkatkan menjadi ½ dosis anjuran maka 

pertambahan tinggi bibit menurun 19,41% dibandingkan dengan pemberian MOS dan 

dosis pupuk anorganik terendah (1/4 dosis anjuran), hal ini terjadi bahwa pemberian 

mikroorganisme selulolitik telah mampu memberikan nutrisi yang seimbang bagi 

kebutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Menurut  Stevensen (1982) 

bahwa kontribusi gugus fungsional hasil perombakan bahan organik adalah berkisar 

85 – 90 % sehingga menempati porsi terbesar terhadap muatan. Hasil penelitian 

Gusmawartati dan Wardati (2012) bahwa pemberian mikroorganisme selulolitik 

mampu memperbaiki kesuburan tanah gambut sebagai media pembibitan kelapa sawit 

dimana serapan hara N, P dan K bibit kelapa sawit berada pada batas optimum 

sampai tinggi dengan peningkatan tinggi tanaman rata-rata 14% dan lingkar bonggol 

rata-rata 13% berdasarkan standar pertumbuhan bibit kelapa sawit dari PPKS. 

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa pemberian MOS dan pupuk anorganik dosis 

rendah dengan media tanam tanah gambut pada umur 12 BST berpengaruh nyata 

terhadap pertambahan jumlah daun. Tanpa MOS dan pemberian pupuk anoraganik ½  

dosis anjuran memberikan pertambahan jumlah daun tertinggi yaitu 11.667 helai 

berbeda tidak nyata dengan pemberian 20 mL MOS dan pupuk anorganaik 1/3 dosis 

anjuran maupun dengan pemberian pupuk anorganik yang terendah yaitu 1/4 dosis 

anjuran. Pertambahan jumlah daun ini mendekati jumlah daun berdasarkan standar 

pertumbuhan bibit kelapa sawit dari PPKS. Hal ini diduga bahwa selama masa 

pertumbuhan mikroorganisme perombak bekerja secara berkesinambungan dan 

bersinergis dengan pupuk anorganik yang diberikan. Unsur hara yang berada di 

dalam tanah  tersedia dengan cukup dan sesuai kebutuhan tanaman, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Sutedjo, dkk (1991) menjelaskan 

bahwa bila pupuk ditambahkan ke dalam tanah maka akan menjadi subjek bagi 

kegiatan–kegiatan mikroorganisme. Berbagai senyawa organik dan anorganik yang 

dihasilkan mikroorganisme berpengaruh terhadap pupuk dan memberikan 
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peningkatan pada senyawa-senyawa dapat larut yang berguna bagi pertumbuhan 

tanaman. Optimalnya aktivitas mikroorganisme selulolitik yang diberikan 

menyebabkan proses mineralisasi dan immobilisasi pada tanah gambut berjalan 

dengan baik, sehingga ketersediaan hara bagi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman tercukupi, baik secara konsentrasi maupun keseimbangannya  dengan hara 

lain sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hasil yang sama juga diperoleh pada tanaman 

bawang merah yang ditanam di lahan gambut, dimana   pemberian 10 mL MOS dan 

1/3 dosis anjuran pupuk urea, TSP, KCl meningkatkan secara nyata 27,28% berat 

kering tanaman 55 HTS bila dibandingkan dengan tanpa pemberian MOS dan pupuk 

urea, TSP, KCl kali anjuran (Gusmawartati dkk, 2011). 

 Bonggol merupakan daerah akumulasi pertumbuhan tanaman khususnya 

tanaman yang masih muda. Tabel 1 diatas memperlihatkan rata-rata pertambahan 

diameter bonggol kelapa sawit terbesar pada pemberian MOS dan pupuk ½ dosis 

anjuran sebesar 4.663 cm. Rata-rata pertambahan  diameter bonggol bibit kelapa 

sawit umur 12 bulan telah mencapai standar pertumbuhan bibit kelapa sawit dari 

PPKS. Penyediaan hara yang diperlukan tanaman melalui proses perombakan bahan 

organik tidak terlepas dari keterlibatan MOS, tanpa keterlibatan MOS bahan-bahan 

organik segera terakumulasi dan tetap dalam bentuk komplek sehingga tidak tersedia 

bagi tanaman. Menurut Winarso (2005) bila unsur hara yang berada di dalam tanah 

sudah tersedia dengan cukup dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka dapat 

dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Hasil penelitian Gusmawartati 

(2012) menunjukkan bahwa pemberian MOS pada pembibitan awal dengan beberapa 

kali penyiraman dapat memperbaiki kesuburan tanah. Pemberian 30 mL MOS dengan 

penyiraman 2 kali sehari menurunkan nisbah C/N hingga  26% dan meningkatkan pH 

tanah  1–1,5 satuan pH dari C/N dan pH tanah sebelum penelitian. 
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Kesimpulan 

Pemberian mikroorganisme selulolitik (MOS)  dan pupuk anorganik dosis rendah 

mampu meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit di main-nursery dengan media 

tanam tanah gambut. Pemberian 20 mL MOS dan ¼ dosis anjuran pupuk anorganik 

meningkatkan pertambahan tinggi bibit dan jumlah pelepah secara nyata. 
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