
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Volume 4 Nomor 1, Oktober 2017 

JURNAL PENELITIAN 
FAKULTAS AGRO TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA 



15 

 

RESPON  PERTUMBUHAN TINGGI BATANG BIBIT KELAPA SAWIT  

(ELAEIS GUINEENSIS JACQ) DENGAN MEDIA TANAM KOMPOS 

BATANG PISANG DAN KOMPOS KANDANG SAPI PADA FASE PRE 

NURSERY 
 

 

Sari Anggraini 

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Agro Teknologi 

 Universitas Prima Indonesia 

Korespondensi : sarianggraini@unprimdn.ac.id 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon positif pertumbuhan tinggi batang bibit 

kelapa sawit pada fase pre nursery dengan media tanam kompos batang pisang, kompos 

kandang sapi, dan kombinasi keduanya. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium di 

Laboraturium  Proteksi  Tanaman,  Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia 

pada bulan April- Juli 2017. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok non 

Faktorial dengan 10 perlakuan yaitu : (T0) Tanah mineral 1000g (kontrol), (T1) Tanah 

mineral 1000g + Kompos batang pisang 250g, (T2)  Tanah mineral 1000g + Kompos batang 

pisang 750g, (T3) Tanah mineral 1000g + Kompos batang pisang 500g, (T4)  : Tanah mineral 

1000g + Kompos kandang sapi 250g, (T5)  : Tanah mineral 1000g + Kompos kandang sapi 

750g, (T6)  : Tanah mineral 1000g + Kompos kandang sapi 500g, (T7): Tanah mineral 1000g 

+ Kompos batang pisang250g + Kompos kandang sapi 250g, (T8): Tanah mineral 1000g + 

Kompos batang pisang500g + Kompos kandang sapi 250g, (T9): Tanah mineral 1000g 

Kompos batang pisang 250g + Kompos kandang sapi 500g. Hasil Penelitian  ini 

menunjukkan Perlakuan media tanam kompos kandang sapi lebih cenderung merespon 

terhadap pengaruh pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) dari 

pada perlakuan kompos batang pisang pada sebagai media tanam. 

 

Kata Kunci : Pre Nursery, Kompos Kandang Sapi, Kompos Batang Pisang 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Pembibitan merupakan hal terpenting 

dalam budidaya tanaman kelapa sawit 

(Elaeis guineensis Jacq) (Levang dan 

Foresta, 1991). Pembibitan ada 2 (dua) 

tahap yaitu pembibitan awal (pre nursery) 

dan pembibitan utama (main nursery). 

Pembibitan pre nursery yaitu tempat 

kecambah ditanam dan dipelihara selama 2-

3 bulan dan pembibitan main nursery 

dipelihara selama 9-12 bulan (Sunarko, 

2009).          

Rasyidin (1983) menyatakan bahwa 

pembibitan awal (pre nursery) merupakan 

periode kritis dalam keberhasilan tanaman 

untuk pencapaian pertumbuhan yang baik. 

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

menggunakan media tanam berbahan 

organik. Namun demikian bahan organik 

dapat meningkatkan efisiensi penggunaan 

pupuk anorganik serta  memperbaiki  sifat  

fisik tanah  dengan  cara  membuat tanah  

menjadi gembur (Hakim et al. 1986).   

          Ketersediaan unsur hara dalam tanah 

sangat dipengaruhi oleh bahan organik. 
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Secara garis besar bahan organik tanah 

dapat mengalami penurunan. Untuk 

mengatasi masalah ini yaitu pemanfaatan 

bahan organik yaitu memanfaatkan sisa-

sisa tanaman yang tidak dipakai lagi untuk 

dijadikan kompos    

    Pengomposan salah satu upaya untuk 

mengatasi penurunan ketersediaan bahan 

organik dalam tanah. Alternatif yang 

menjadi pilihan yaitu pengomposan yang 

berbahan batang pisang. Pengoposan 

berbahan batang pisang bertujuan untuk 

memanfaatkan limbah batang pisang yang 

tidak terpakai lagi sehingga diupayakan 

zero waste. Mengurangi penggunaan  

pupuk  anorganik  dan menerapkan sistem 

pertanian organik (Pratiwi et al. 2013). 

          Kompos mampu meningkatkan 

kesuburan tanah dan merangsang perakaran 

yang sehat. Kompos mampu memperbaiki 

struktur tanah dengan meningkatkan 

kandungan bahan organik, sekaligus 

meningkatkan kemampuan tanah untuk 

mempertahankan kandungan airnya dan 

mikroba tanah yang bermanfaat bagi 

tanaman akan meningkat dengan adanya 

pertambahan kompos  (Isroi, 2009).  

 Pupuk kandang memiliki 

kandungan unsur hara yang sangat 

bervariasi tergantung waktu dan cara 

penyimpanannya, jenis hewan dan 

kesehatan hewan (Tabel.1) Selain dapat 

menyediakan unsur hara bagi tanaman, 

pupuk kandang juga membantu 

memperbaiki struktur tanah dan aktifitas 

hewan dan mikroba tanah (Agus dan 

Ruirrer, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Rata-rata kandungan unsur hara beberapa jenis pupuk kandang.  
Pupuk   

Kandang 

Kandungan 

N P K Ca 

Kg/Ton 

Sapi 5 2 3 5 

Kambing  8 7 15 8 

Domba 9 3 6 8 

Ayam 15 5 6 23 

Sumber : Agus dan Ruirrer (2004).Kompos batang pisang dan kompos kandang sapi  

  

Pelepah pisang ternyata kaya akan 

kandungan glukosa dan selulosa namun 

rendah kadar lignin, glukosa merupakan 

salah satu karbohidrat terpenting yang 

digunakan sebagai sumber tenaga bagi 

hewan dan tumbuhan (Heddy, 2001). 

Pelepah tanaman pisang cukup banyak 

mengandung zat - zat mineral. Kadar airnya 

cukup tinggi sedangkan kadar zat 

karbohidratnya sedikit. Bagian yang 

digunakan sebagai bahan kompos adalah 

batangnya.       Batang pisang yang telah 

dipanen buahnya dicacah atau dihancurkan 

menjadi bagian-bagian kecil. Pengaruh 

terhadap tanah dan tanaman adalah tanah 

yang dipupuk dengan batang pisang 

menjadi gembur (Soeryoko, 2011). 

 Tidak adanya kajian mengenai  

adanya respon positif pertumbuhan 

vegetatif bibit kelapa sawit pada fase pre 

nursery dengan media tanam kompos 

batang pisang, kompos kandang sapi, dan 

kombinasi keduanya menjadi dasar untuk 

penelitian ini dilakukan. 

 

 

Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk adanya 

respon positif pertumbuhan tinggi batang 

bibit kelapa sawit pada fase pre nursery 

dengan media tanam kompos batang 

pisang, kompos kandang sapi, dan 

kombinasi keduanya Sedangkan manfaat  

yang bisa didapat dari penelitian ini adalah 

informasi mengenai  adanya media tanam 
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kompos batang pisang, kompos kandang 

sapi, dan kombinasi keduanya mampu 

menghasilkan respon positif pada  

pertumbuhan tinggi batang bibit kelapa 

sawit pada fase pre nursery.  

 

Metode Penelitian 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di 

Laboraturium  Proteksi  Tanaman,  

Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima 

Indonesia, Medan, Sumatera Utara. 

Penelitian ini dilakukan dari April  – Juli 

2017 

 

Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: kompos kandang sapi, kompos 

batang pisang, tanah mineral, polybag 4 kg, 

shadow net (naungan), tali, papan dan 

bambu. Alat yang digunakan antara lain: 

cangkul, babat, gergaji, parang, martil, 

paku, gembor, meteran, spidol, alat tulis, 

buku, papan sampel, dan penggaris. 

 

Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok Non Faktorial dengan 10 

perlakuan sebagai berikut: 

T0  : Tanah mineral 1000g (kontrol) 

T1  : Tanah mineral 1000g + Kompos 

batang pisang 250g 

T2  : Tanah mineral 1000g + Kompos 

batang pisang 500g 

T3  : Tanah mineral 1000g + Kompos 

batang pisang 750g 

T4  : Tanah mineral 1000g + Kompos 

kandang sapi 250g 

T5  : Tanah mineral 1000g + Kompos 

kandang sapi 500g 

T6  : Tanah mineral 1000g + Kompos 

kandang sapi 750g 

T7 : Tanah mineral 1000g + Kompos 

batang pisang250g + Kompos 

kandang sapi250g. 

T8 : Tanah mineral 1000g + Kompos 

batang pisang500g + Kompos 

kandang sapi 250g. 

T9 : Tana.h mineral 1000g Kompos batang 

pisang 250g + Kompos kandang sapi 

500g. 

         

Kesepuluh perlakuan tersebut diulang 

sebanyak 3 kali. Sehingga didapat 30 plot, 

dengan 3 tanaman per plot. Jadi jumlah 

tanaman yang diamati 90 tanaman. 

Jarak antar ulangan  : 50cm 

Jarak antar plot  : 5cm 

Jarak antar tanaman  : 5cm 

 

Metode Analisis Data 

ata hasil penelitian dianalisis dengan sidik 

ragam dengan model linier dan data diolah 

dengan program SAS sebagai berikut: 

Yij = µ + βi + Tj + єij 

Dimana : 

Yij  : Pengamatan perlakuan ke-i dan 

ulagan ke-j 

βi  : pengaruh ulangan ke- i 

Tj : pengaruh perlakuan ke- j 

Єij : Galat ulangan ke-i dan perlakuan  ke-

j 

                       Gomez dan Gomes, (2007) . 

 

Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Lahan 

areal tempat pembibitan dibersihkan 

dari segala vegetasi, sampah, batu 

batuan dan tumbuhan pengganggu 

lainnya, kemudian dilakukan 

pengukuran luas tempat pembibitan, 

setelah itu tanah diratakan sehingga 

polybag dapat disusun rapi dan tidak 

miring. Tempat penelitian bebas 

mendapat cahaya matahari dan 

tanahnya tidak tergenang air. 

2. Pembuatan Naungaan dibuat dengan 

panjang 3 meter dan lebar 2.5 meter, 

tinggi naungan didepan 100 cm dan 

dibelakang 80 cm. Tiang naungan 

dibuat dari bambu dan atapnya dari 

paranet (shadow net). Agar kecambah 

tidah langsung menerima cahaya 

matahari dan air hujan juga tidak 

langsung jatuh mengenai polybag. 

3. Pembuatan Bedengan dibuat agar letak 

polybag sebagai tempat kecambah 

akan ditanam dapat berdiri tegak dan 

tersusun dengan rapi. Bedengan dibuat 
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dari kayu broti yang juga sebagai 

pemisah antar ulangan. 

4. Persiapan Media Tanam meliputi 

pengisian tanah dan pengaplikasian 

kompos batang pisang dan kandang 

sapi ke polybag yang digunakan 

sebagai tempat tumbuh kecambah/bibit 

kelapa sawit atau media tanam. 

Sebelum polybag diisi media tanam 

terlebih dahulu media tanam diayak 

dan diaplikasikan pupuk RP (Rock 

Phospate). 

5. Penyusunan Polybag dalam plot 

percobaan sesuai kombinasi perlakuan 

dan jarak antar plot 5 cm, jarak antar 

tanaman 5 cm dan jarak antar ulangan 

50 cm dan tiap plot diberi label sesuai 

dengan perlakuan sebagai tanda. 

Polybag dipastikan berdiri tegak.  

6. Persiapan Bibit dimana kecambah yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit 

(PPKS) Kota Medan, Sumatera Utara. 

Dengan varietas Yangambi. Untuk 

mendapat hasil yang maksimal 

dibutuhkan bibit yang bagus karena 

awal mulanya berasal dari bibit. 

7. Penanaman dilakukan pada kecambah 

ditanam sedalam 1,5 – 2 cm dibawah 

permukaan tanah, lalu ratakan kembali 

kecambah. Pastikan dalam penanaman 

harus teliti dan memahami plumula 

(calon batang) dan radikula (calon 

akar) agar tidak terbalik dalam 

penanaman dan bibit tumbuh dengan 

baik dan meminimalisir kegagalan.  

8. Pemeliharaan dilakukan pada 

kecambah harus disiram setiap hari 

sebanyak 2 kali yaitu pagi dan sore. 

Dan penyiangan dilakukan seminggu 

sekali serta melakukan pemupukan 

agar kebutuhan unsur hara terpenuhi 

untuk tanaman.banyak 1 kali dalam 

seminggu selama 3 bulan. 

9. Pengamatan tinggi tanaman diukur 

mulai dari permukaan tanah yang telah 

diberikan tanda sampai dengan daun 

tertinggi. Pada pangkal batang dibuat 

tanda agar pengukuran selanjutnya 

diukur dari tanda tersebut. Pengukuran 

dilakukan setelah tanaman tumbuh dan 

mengeluarkan plumulanya. 

Pengamatan dilakukan seminggu sekali 

setelah pengamatan pertama dilakukan 

(Lubis, 2000). 

 

Hasil dan Pembahasan 
Pertumbuhan tinggi batang bibit kelapa 

sawit (Elaeis guineensis Jacq) atas  

pengaruh media tanam kompos batang 

pisang, kompos kandang  dan kombinasi 

keduanya yang dilakukan  pada umur 3-12 

Minggu Setelah Tanam (MST) selama 3 

bulan, tanaman kelapa sawit menunjukan 

pertumbuhan tinggi yang baik seperti pada 

umumnya. Dapat dilihat pada tabel 5 hasil 

rataan tinggi tanaman bibit kelapa sawit 

pada fase pre nursery. 

 

 

Tabel 2. Tinggi  tanaman (cm) pada umur 3-12 Minggu Setelah Tanam (MST) 

Perlakuan
 

Minggu ke-
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

T0(control)
 

5,57
 

7,00
 

13,43
 

16,67
 

18,33
 

20,00
 

  21,30
 

22,93
 

23,60
 

27,67
 

T1(250P)
 

5,45
 

7,00
 

15,75
 

20,10
 

21,65
 

23,25
 

24,10
 

25,80
 

27,20
 

30,00
 

T2(500P) 4,80
 

6,20
 

9,07
 

14,00
 

15,33
 

17,00
 

19,33
 

23,33
 

26,67
 

29,00
 

T3(750P) 5,13
 

6,20
 

13,00
 

17,33
 

19,83
 

21,17
 

23,13
 

25,67
 

29,03
 

29,00
 

T4(250S)
 

4,80
 

6,57
 

11,47
 

15,47
 

17,33
 

19,33
 

22,00
 

24,33
 

26,50
 

28,67
 

T5(500S)
 

4,50
 

7,30
 

14,40
 

19,00
 

20,23
 

22,50
 

24,67
 

28,33
 

30,27
 

32,00
 

T6(750S)
 

6,20
 

7,50
 

13,33
 

18,00
 

19,67
 

21,50
 

23,97
 

27,67
 

30,00
 

30,00
 

T7(250P+250S)
 

5,87
 

6,40
 

13,67
 

16,97
 

18,10
 

20,30
 

23,03
 

25,33
 

27,33
 

30,00
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T8(500P+250S)
 

4,63
 

4,63
 

12,67
 

16,40
 

17,97
 

19,50
 

22,33
 

24,00
 

27,00
 

28,67
 

T9(250P+500S)
 

5,27
 

6,60
 

13,07
 

16,33
 

17,57
 

19,67
 

22,57
 

25,00
 

27,53
 

30,00
 

  Ket:  S : Kompos Batang Pisang  dan P :Kompos kandang Sapi 

 

Berdasarkan Tabel 2. Dapat dilihat bahwa 

perlakuan media tanam kompos batang 

pisang dan kandang sapi dapat merespon 

pada pertumbuhan tinggi bibit kelapa sawit 

(Elaeis guineensis Jacq)  sampai umur 12 

MST pada fase pre nursery. Perlakuan yang 

diamati dari umur 3-12 MST menunjukan 

hasil pertumbuhan tinggi yang terbaik 

ditunjukan pada perlakuan T5 dimana tanah 

mineral 1000g + kompos kandang sapi 

500g sebagai media tanam dengan hasil 

tinggi rata-rata 32 cm dan pertumbuhan 

tinggi yang terendah ditunjukan pada 

perlakuan T0 yang menggunakan media 

tanam tanah mineral 1000g (kontrol) 

dengan hasil rata-rata 27,67 cm. 

          Berdasarkan data pertumbuhan tinggi 

tanaman kelapa sawit (Elaeis guneensis 

Jacq) pada umur 3-12 MST  yang 

menggunakan kompos batang pisang dan 

kompos kandang sapi sebagai media tanam 

pada fase pre nursery  data yang dianalisis 

dengan program SAS dan diuji  Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) taraf 5%  

menyatakan bahwa pada pertumbuhan 

tinggi tanaman bibit kelapa sawit 

berpengaruh tidak nyata untuk semua 

perlakuan. Dapat dilihat pada lampiran 

2,4,6,8,10,12,14,16,18 dan 20 yang 

menunjukan Tabel sidik ragam tinggi 

tanaman. 

Hal ini terjadi karena pada 

perlakuan T5 tanah 1000g + 500g kompos 

kandang sapi dapat mensuplai unsur hara 

terhadap pertumbuhan tinggi bibit kelapa 

sawit terutama unsur N dlebih banyak dari 

pada perlakuan T0 yang hanya 

menggunakan tanah mineral sebagai media 

tanam. Sesuai pernyataan Lingga, (2001) 

bahwa apabila tanaman memperoleh unsur 

N dalam jumlah yang besar dapat berperan 

dalam mempercepat pertumbuhan tanaman 

secara keseluruhan khususnya pertumbuhan 

tinggi batang. Unsur N bagi tanaman dapat 

berfungsi dalam meningkatkan 

pertumbuhan, merangsang pertunasan dan 

pertambahan tinggi tanaman dan 

pertumbuhan awal bibit kelapa sawit. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1. Interaksi media tanam kompos 

batang pisang dan kompos kandang 

sapi yang dikombinasikan dengan 

tanah mineral menunjukan bahwa 

berpengaruh tidak nyata terhadap 

pertumbuhan vegetatif bibit kelapa 

sawit pada fase pre nursery. 

2. Pertumbuhan vegetatif bibit kelapa 

sawit yang dipengaruhi dengan 

media tanam kompos batang pisang 

dan kompos kandang sapi 

menunjukan bahwa hasil 

pertumbuhan yang terbaik 

ditunjukan pada perlakuan 

penggunaan media tanam kompos 

kandang sapi. 

 

Saran 
Perlu dilakukan penelitian lanjutan dan 

peningkatan pada ragam dosis pemberian 

kombinasi pupuk kompos dan pupuk 

kandang sapi.  
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