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ABSTRACT 

 One effort to get a good oil palm seeding and quality is through the nursery, where the 

soil as the growing medium should be able to provide optimal nutrients for seeding growth. Land 

that is still stretching and enough potential to be developed into plantation land is peat land. 

One of the alternatives in the utilization of peat land is to utilize the soil microorganisms which 

cellulolitic microorganisms is one type of soil microorganisms that play a role in the reform 

process of organic materials through enzymatic hydrolysis with cellulase enzymes as catalysts. 
The research was conducted at an area with peat soil as growth media was taken from desa Rimbo 
Panjang Kab. Kampar Province of Riau by Factorial Completely Randomized Design with three 
replication. The first factor consist of: 0, 10, 20 and 30 (ml/polybag) of cellulolytic mikrorganism. The 

second factor consist of: 2, 3 and 4 (times/day) watering.. The parameters observed were plant 

height, leaf number, and wrap bulbs. The results showed that the ideal number of leaves 

occurred on providing MOS 10 ml/polybag with watering 3x a day, and the best stump diameter 

on treatment provision MOS 20 ml/polybag with watering 3x a day. 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia saat ini, dengan 

produksi rata-rata 2,9 ton CPO (Crude Palm Oil) per ha per tahun yang masih jauh dari 

potensi hasil yaitu 5 – 7 ton CPO/ha/tahun (Dirjen Bina Produksi Perkebunan, 2009). Pada 

tahun 2007 luas perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau mencapai 1,63 juta ha atau lebih 

kurang 27 % dari total luas perkebuan sawit di Indonesia ( Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 

2008), hal ini cerminan dari dukungan Pemerintah Daerah Riau dalam pengembangan sektor 

perkebunan dengan kelapa sawit sebagai komoditi utama.   



Keberhasilan penanaman di lapangan dan produksi tanaman kelapa sawit sangat 

tergantung dari kualitas bibit yang digunakan. Upaya mendapatkan bibit yang baik adalah 

melalui pembibitan, dimana selama pembibitan media tumbuh tanaman harus dapat 

menyediakan unsur hara secara optimal bagi pertumbuhan bibit. Menurut Pusat Penelitian 

Kelapa Sawit (2005) media tanam yang biasa digunakan dalam pembibitan kelapa sawit 

adalah top soil. Top soil merupakan tanah yang subur dan 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 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 

menurut Rismunandar (2001)  Indonesia diperkirakan mempunyai cadangan gambut seluas 

27 juta ha yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya sehingga 

menempatkan  Indonesia sebagai negara yang mempunyai cadangan gambut terbesar 

keempat di dunia setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat. Menurut Andriesse (1988, 

dalam Chotimah, 2002) diantara sifat inheren yang penting dari tanah gambut di daerah 

tropis adalah bahan 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. Mikroorganisme Selulolitik (MOS) 

mempunyai kemampuan tumbuh pada selulosa dan dapat mendekomposisi bahan-bahan 

selulosa tersebut.  

Tanah gambut sebenarnya merupakan tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman bila 

ditinjau dari kapasitas memegang air yang lebih tinggi dari tanah mineral sehingga tanaman 

bisa berkembang lebih cepat. Akan tetapi dengan keberadaan sifat fisik yang lain seperti 

porositasnya yang tinggi dan kering tidak balik menyebabkan pengelolaan air pada tanah 

gambut menjadi faktor pembatas untuk usaha pertanian. 

Studi tentang peranan mikroorganisme selulolitik dalam meningkatkan produktivitas 

tanah gambut memang sudah dilakukan oleh Gusmawartati dkk sejak tahun 2005 tetapi hal 

itu terbatas pada tanaman pangan dan hortikultura yang pengaturan airnya dibuat berupa 



saluran-saluran draenase. Sedangkan pada tanaman kelapa sawit, Sahar Hanafiah dkk (2007) 

menggunakan baskom berisi air sebagai wadah polybag pembibitan dalam upaya 

mengkondisikan tanah gambut seperti di lapangan. Mengingat bibit yang dibutuhkan untuk  

satu hektar lahan cukup besar (25.000 – 12.500) sehingga perlu dicarikan solusi pengaturan 

air di pembibitan agar bibit kelapa sawit dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selama 

ini belum ditemukan data tertulis mengenai tata air pada tanah gambut di pembibitan kelapa 

sawit. Mengacu pada kenyataan di atas maka perlu kajian yang terinci dan terarah secara 

bertahap dan berkalanjutan tentang ”Aplikasi Mikroorganisme Selulolitik Dan Pengujian 

Kebutuhan Air Pada Pembibitan Kelapa Sawit Di Tanah Gambut”. 

Penelitian ini bertujuan menentukan kebutuhan air optimal dengan menggunakan 

mikroorganisme selulolitik untuk meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit pada media 

tanam tanah gambut. 

  

BAHAN  DAN  METODE 

Penelitian dilaksanakan di kebun masyarakat, kel. Simp. Baru Kec. Tampan Pekanbaru, 

Laboratorium Biologi , Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau mulai 

Mei 2010 sampai November 2010. 

Metode Pelaksanaan 

 Penelitian dilaksanakan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), yang disusun secara faktorial yaitu: Faktor S: pemberian mikroorganisme selulolitik 

dengan 3 taraf : (tanpa pemberian mikroorganisme selulolitik, pemberian mikroorganisme 

selulolitik 10 dan 20 ml/polybag) dan FaktorA: frekwensi pemberian air dengan 3 taraf 

(penyiraman 2, 3 dan 4 kali sehari)  

Perbanyakan isolat dilakukan di Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Riau. Perbanyakan isolat mikroorganisme selulolitik terpilih (JS34B, BS28E dan 

AS36A) dilakukan pada media cair selulosa agar (Aaronson, 1970).  



 Medium tanam berupa tanah gambut diambil dari desa Rimbo Panjang kabupaten 

Kampar dengan tingkat kematangan saprik. Teknik pengambilannya secara komposit hingga 

kedalaman 30 cm. Tanah gambut yang diambil dikeringanginkan selama 3 hari dengan kadar air 

54,50 % kemudian dibersihkan dari sisa-sisa akar dan rumputan, selanjutnya tanah ditimbang 

masing-masingnya 6,5 kg / polybag. Tanah, pupuk kandang, abu diaduk merata kemudian 

dimasukkan kedalam polybag yang telah disediakan dengan ukuran 14 x 22 cm.   

 Dua hari sebelum tanam media tanah gambut di dalam polybag pembibitan diberi furadan 

berupa insektisida untuk membunuh semut (hama-hama yang ada pada media tanam). Sebelum 

dilakukan penanaman tanah di dalam polybag disiram sampai kapasitas lapang. Penanaman 

dilakukan pada sore hari dengan cara  membuat lubang tanam dengan jari telunjuk sedalam 3 cm 

kemudian kecambah dimasukan dengan posisi radikula menghadap ke bawah dan plumula 

menghadap keatas kemudian ditutup dengan tanah sampai rata.  

Pengamatan yang dilakukan untuk analisa tanah meliputi nisbah C/N dan pH tanah yang 

dilakukan secara komposist. Adapaun parameter tanaman yang diamati adalah: Tinggi Bibit 

(cm), Jumlah Daun  (helai) dan Lingkar Bonggol (cm). Data hasil pengamatan dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan Analisis of Variance (Anova) dan uji Duncan’s New Multiple 

Range Test (DNMRT) pada taraf 5 % 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nisbah C/N dan pH tanah 

Tabel 1.  Hasil Analisis C/N dan pH Tanah Sebelum dan Sesudah Penelitian 

Perlakuan C/N pH 



Sebelum penelitian 

Sesudah Penelitian 

Tanpa MOS 2 x penyiraman 

Tanpa MOS 3 x penyiraman 

Tanpa MOS 4 x penyiraman 

MOS 10 ml 2 x penyiraman 

MOS 10 ml 3 x penyiraman 

MOS 10 ml 4 x penyiraman 

MOS 20 ml 2 x penyiraman 

MOS 20 ml 3 x penyiraman 

MOS 20 ml 4 x penyiraman 

41,65 

 

40,10 

38,68 

36,95 

38,60 

35,82 

37,47 

36,56 

34,90 

38,21 

4,4 

 

5,05 

5,14 

5,10 

5,09 

5,56 

5,14 

5,56 

5,66 

5,54 

 

Hasil Analisa tanah terhadap nisbah C/N dan pH sebelum dan sesudah penelitian 

memperlihatkan adanya perubahan yang cukup bervariasi (Tabel 1). Kombinasi pemberian 20 ml 

mikroorganisme selulolitik dengan 3 x penyiraman memberikan nisbah C/N terendah menurun 

sebesar 9,77% bila dibandingkan dengan penyiraman yang sama tanpa pemberian  

mikroorganisme selulolitik, sedangkan bila dibandingkan dengan nisbah C/N awal pemberian 20 

ml mikroorganisme selulolitik tersebut menurunkan nisbah C/N sebesar 16,21% dan yang tanpa     

pemberian mikroorganisme selulolitik penurunan nisbah C/N tanahnya hanya 3,72%. Hal ini 

menunjukkan bahwa  proses dekomposisi tanah gambut meningkat dan berjalan lancar dengan 

adanya mikroorganisme selulolitik yang diberikan sehingga akan terjadi penurunan C-organik 

dan peningkatan N tanah. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Gusmawartati dan Wardati (2009) 

bahwa pemberian mikroorganisme selulolitik pada tanaman cabai merah yang ditanam di lahan 

gambut mampu menurunkan nisbah C/N tanah rata-rata 19,64 % pada musim tanam I dan 22,79 

% pada musim tanam II bila dibandingkan dengan nisbah C/N tanah sebelum penelitian (awal) 

sedangkan yang tanpa pemberian mikroorganisme selulolitik nisbah C/Nnya hanya menurun 

9,11 % pada musim tanam I dan 11,29 % pada musim tanam II  dari nisbah C/N awal. Sugito 

dkk (1995) mengatakan bahwa oksidasi senyawa-senyawa yang mengandung karbon organik 

merupakan sumber energi bagi mikroorganisme heterotrof untuk sintesis sel-selnya. Sel-sel baru 

yang terbentuk merupakan akumulasi cadangan  nitrogen di dalam tanah. Hal yang senada juga 

dikemukakan oleh Noor (2002) bahwa kadar nitrogen pada tanah gambut relatif tinggi, hanya 



saja sebahagiannya dalam bentuk organik sehingga memerlukan proses dekomposisi untuk dapat 

dimanfaatkan tanaman.  

pH tanah didefinisikan sebagai kemasaman atau kebasaan relatif suatu tanah. Di dalam 

tanah pH sangat penting dalam menentukan aktivitas dan dominasi mikroorganisme tanah dalam 

hubungannya dengan proses-proses yang sangat erat dengan mikroorganisme seperti siklus unsur 

hara. Dari Tabel 1 juga diketahui bahwa pada akhir penelitian terjadi perubahan pH yang 

besarnya berbeda-beda pada setiap perlakuan. pH tanah terbaik diperoleh pada kombinasi 

perlakuan pemberian 20 ml mikroorganisme selulolitik dengan 3 x penyiraman memberikan nilai 

pH 5,66 meningkat 28,64% bila dibandingkan dengan pH tanah sebelum penelitian, pemberian 

20 ml mikroorganisme selulolitik tersebut meningkatkan pH tanah sebesar 12,08% dibandingkan 

dengan yang tanpa     pemberian mikroorganisme dan penyiraman 2 x sehari yang merupakan pH 

terendah yang diperoleh setelah penelitian. Gusmawartati (2006) juga mendapatkan hasil yang 

serupa bahwa pemberian mikroorganisme selulolitik mampu meningkatkan pH tanah rata-rata 

25,98 % dari pH tanah sebelum penelitian.  

 

Pertumbuhana Tanaman 

 Parameter pertumbuhan tanaman yang diamati adalah tinggi bibit, lingkar bonggol dan 

jumlah daun. 

Tabel 2. Rerata tinggi bibit kelapa sawit dengan pemberian beberapa dosis MOS dan beberapa 

kali penyiraman pada tanah gambut umur 3 BST. 

Mikroorganisme 

Selulolitik 

(ml/polybag) 

Air (ml/polybag)  

Rerata A1 (2x sehari) A2 (3x sehari) A3 (4x sehari) 

S0 (0 ml/polybag) 

S1 (10 ml/polybag) 

S2 (20 ml/polybag) 

29,66  

32,66 

30,50  

31,16  

32,00  

32,00  

34,50  

31,66  

30,33  

31,77  

32,11  

30,94  

Rerata 30,94  31,72  32,16   

 

 

Tabel 3. Rerata lingkar bonggol bibit kelapa sawit dengan pemberian MOS dan beberapa kali 

penyiraman pada tanah gambut umur 3 BST. 



Mikroorganisme 

Selulolitik 

(ml/polybag) 

Air (ml/polybag)  

Rerata A1 (2x sehari)   A2 (3x sehari)     A3 (4x sehari) 

S0 (0 ml) 

S1 (10 ml) 

S2 (20 ml) 

3,76  

4,13 

3,93  

4,26  

4,23  

4,36  

3,93  

3,96  

4,00  

3,98  

4,11  

4,10  

Rerata 3,94  4,28  3,96   

 

Pemberian beberapa dosis MOS dengan beberapa kali penyiraman pada bibit kelapa 

sawit berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi maupun lingkar bonggol bibit kelapa sawit (Tabel 

2 dan 3). Hal ini diduga karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang 

mempunyai laju pertumbuhan lambat dibandingkan dengan tanaman semusim. disamping itu 

untuk tinggi tanaman varietas yang digunakan merupakan varietas untuk tanah gambut yang 

memiliki beberapa keunggulan diantaranya tinggi tanaman lebih rendah dengan kecepatan 

pertumbuhan meninggi hanya 41 – 52 cm/tahun (Anonimus, 2004). Menurut Dartius (1993) 

bahwa secara empiris faktor genetik berperan besar terhadap pertumbuhan tanaman. Hal tersebut 

dapat dilihat dengan jelas melalui diagram batang di bawah ini. 

 



Gambar. Interaksi pemberian MOS dan penyiraman air terhadap tinggi bibit kelapa sawit, 

berdasarkan umur tanaman  

 

Pada Gambar diatas terlihat bahwa bibit kelapa sawit mengalami peningkatan tinggi pada 

bulan pertama rata-rata 13,76 cm, bulan kedua rata-rata 10,94 cm, bulan ketiga rata-rata 

pertambahan tinggi bibit 6,90 cm. Selama 3 BST bibit mengalami percepatan pertumbuhan rata-

rata 10,53 cm. 

Namun secara angka dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa tanpa pemberian MOS dengan 

penyiraman 2x sehari memberikan tinggi tanaman terendah dibandingkan dengan frekuensi 

penyiraman air yang sama pada pemberian MOS 10 maupun 20 ml/polibag. Hal ini jauh lebih 

rendah (29,66 cm) dari pada standar pertumbuhan bibit kelapa sawit pada umur 3 bulan dari 

PPKS yaitu minimal tinggi bibit 32,00 cm. Hal ini disebabkan karena tanah gambut sebagai 

media tumbuh belum terdekomposisi secara lebih baik oleh mikroorganisme tanah bila 

dibandingkan dengan pemberian MOS dimana aktifitas MOS yang diberikan telah mampu 

mendekomposisi bahan organik (BO) tanah gambut sehingga tanah dapat menyediakan unsur 

hara bagi pertumbuhan bibit kelapa sawit.  

Dari Tabel 2 di atas juga terlihat bahwa pemberian MOS 10 ml/polybag secara tunggal 

lebih efektik dalam meningkatkan tinggi tanaman lebih tinggi dari standar minimum PPKS 

(32,11 cm) meningkat 1,07 % dan 3,78 % berturut-turut bila dibandingkan dengan tanpa 

pemberian MOS (31,77 cm) dan dengan pemberian MOS 20 ml/polybag (30,94 cm). Hal ini 

diduga bahwa pemberian MOS 10 ml/polybag merupakan  dosis optimal bagi pertumbuhan 

tinggi bibit kelapa sawit di pre nursery. Sedangkan pemberian air secara tunggal 4x sehari 

memberikan tinggi tanaman yang tertinggi (32,16 cm) meningkat 1,38 % dan 3,94 % berturut-

turut bila dibandingkan dengan penyiraman 3x sehari (31,72 cm) dan 2x sehari (30,94 cm).  

Lingga (1997) mengemukakan bahwa terjadinya pertumbuhan tinggi dari suatu tanaman 

disebabkan karena adanya pembelahan dan perpanjangan sel. Proses pembelahan tersebut 

memerlukan sintesis protein yang diperoleh dari lingkungan seperti bahan organik. Gardner et al 

(1991) menjelaskan bahwa proses pertambahan tinggi terjadi karena peningkatan jumlah sel serta 

pembesaran ukuran sel. Tanaman yang mengalami defisit (kekurangan) air, turgor pada sel 

tanaman menjadi kurang maksimum, akibatnya penyerapan hara dan pembelahan sel terhambat. 

Sebaliknya jika kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal maka peningkatan 



pertumbuhan tanaman akan maksimal karena produksi fotosintat dapat dialokasikan ke organ 

tanaman. Fitter dan Hay (1998)  menjelaskan terganggunya biosintesis protein dan klorofil 

akibat cekaman air  mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. 

Lingkar bonggol bibit tanaman kelapa sawit terbesar adalah pemberian MOS 20 

ml/polybag dengan penyiraman 3x sehari yaitu 4,36 cm (Tabel 3) meningkat 15,95% bila 

dibandingkan dengan tanpa pemberian MOS dengan penyiraman 2x sehari yaitu 3,76 cm 

merupakan lilit bonggol terkecil.  

Bonggol merupakan daerah akumulasi pertumbuhan tanaman khususnya tanaman yang 

masih muda. Salisbury dan Ross (1997) menyatakan bahwa bertambahnya ukuran organ tanaman 

secara keseluruhan merupakan akibat dari bertambahnya jaringan dan ukuran sel. Menurut Jumin 

(2002) air sangat berfungsi dalam pengangkutan atau transportasi unsur hara dari akar ke 

jaringan tanaman, sebagai pelarut garam-garaman, mineral serta sebagai penyusun jaringan 

tanaman. 

Tabel 4. Rerata jumlah daun bibit kelapa sawit dengan pemberian beberapa dosis MOS dan 

beberapa kali penyiraman pada tanah gambut umur 3 BST. 

Mikroorganisme 

Selulolitik 

(ml/polybag) 

Air (ml/polybag)  

Rerata A1 (2x sehari)  A2 (3x sehari)   A3 (4x sehari) 

S0 (0 ml/polybag) 

S1 (10 ml/polybag) 

S2 (20 ml/polybag) 

5,33 ab 

5,00 ab 

5,33 ab 

4,66 b 

5,66 a 

5,33 ab 

5,00 ab 

5,33 ab 

5,00 ab 

5,00 a 

5,33 a 

5,22 a 

Rerata 5,22 a 5,22 a 5,11 a  

Angka-angka pada kolom dan baris yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata 

menurut DNMRT taraf 5%. 

 

Tabel 4 diatas memperlihatkan hasil rata-rata jumlah daun yang paling banyak adalah 

5,66 helai (melebihi standar PPKS) terlihat pada pemberian MOS 10 ml/polybag dengan 

penyiraman 3x sehari meningkat secara nyata 21,45 % bila dibandingkan dengan tanpa 

pemberian MOS pada penyiraman yang sama yaitu 4,66 helai (jumlah daun terendah). Hal ini 

diduga adanya sinergis antara MOS dan penyiraman, bahwa penyiraman yang optimal akan 



meningkatkan aktifitas MOS dalam mendekomposisi BO tanah gambut. 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. 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. Hal yang senada juga dikemukakan 

Jumin (2002) bahwa pesatnya pertumbuhan tanaman tidak terlepas dari ketersediaan unsur hara 

di dalam tanah. Tanaman yang mampu menghasilkan fotosintat yang lebih tinggi maka akan 

mempunyai banyak daun, karena fotosintat yang dihasilkan digunakan tanaman dalam proses  

pembelahan dan deferensiasi sel seperti pertambahan jumlah daun tanaman. Dari hasil penelitian 

ini terlihat adanya korelasi positif antara tingi tanaman (Tabel 2) dan jumlah daun (Tabel 4) 

dimana semakin tinggi bibit maka jumlah daun yang terbentuk juga akan semakin banyak. 

Menurut Harjadi (1996) bahwa jumlah daun berkaitan erat dengan tinggi tanaman, karena daun 

keluar dari nodus-nodus yang ada pada batang. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan standar pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre-nursery menurut PPKS 2005, 

maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan: Pemberian  MOS 10 ml/polybag dengan 

penyiraman 3x sehari memberikan pertumbuhan yang terbaik pada tinggi tanaman, jumlah daun, 

maupun lilit bonggol. Pemberian MOS 10 ml/polybag merupakan dosis optimal bagi 

pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre-nursery dengan media tanam tanah gambut dan 

Penyiraman yang baik pada pembibitan kelapa sawit di pre-nursery dengan media tanam tanah 

gambut adalah 3x penyiraman sehari. 
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