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ABSTRAK 

 

Efektif Mikroorganisme-4 (EM-4) ialah pupuk cair yang dapat meningkatkan keragaman dan 

populasi mikroorganisme didalam tanah serta meningkatkan ketersediaan nutrisi yang 

diperlukan tanaman. Pupuk kandang dapat membuat tanah menjadi subur, gembur dan mudah 

diolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan bibit tanaman kelapa 

sawit terhadap pemberian EM-4 dan Pupuk kandang kambing di pembibitan utama. 

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial. 

Parameter yang diamati ialah Tinggi bibit, jumlah daun, luas daun, klorofil daun, berat kering 

tanaman bagian atas, berat kering tanaman bagian tengah dan berat kering tanaman bagian 

bawah. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi EM-4 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, luas daun, klorofil daun, berat kering daun, berat 

kering batang dan berat kering akar pada umur 12 mst, tetapi tidak berpengaruh nyata 

terhadap jumlah daun pada 12 mst. Aplikasi pupuk kandang kambing berpengaruh tidak 

nyata terhadap tinggi bibit, jumlah daun, luas daun, klorofil daun, dan berat kering daun pada 

12 mst, tetapi berpengaruh nyata terhadap berat kering batang dan berat kering akar. Interaksi 

aplikasi EM-4 dan pupuk kandang kambing tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

bibit kelapa sawit di pembibitan utama. 

 

Kata Kunci: EM-4, pupuk kandang kambing, pembibitan utama, kelapa sawit 

 

Pendahuluan 

     

Latar Belakang 

Kiswanto et al. 2008 menyatakan bahwa 

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

adalah tanaman perkebunan penting 

penghasil minyak nabati, minyak industri, 

maupun bahan bakar nabati (biodiesel). 

Indonesia sebagai negara penghasil 

minyak kelapa sawit kedua dunia setelah 

Malaysia. Diperkirakan Indonesia pasti 

akan bisa menempati posisi pertama 

produsen sawit dunia. Untuk 

meningkatkan produksi kelapa sawit 

dilakukan kegiatan perluasan areal 

pertanaman, rehabilitasi kebun yang sudah 

ada dan intensifikasi. 

Pertumbuhan dan produktivitas 

tanaman kelapa sawit, sangat bergantung 

pada kualitas bibit. Bibit yang bermutu 

dapat diperoleh bila mempunyai sifat 

genetik yang baik dan diberi perlakuan-

perlakuan yang dapat mendukung 

pertumbuhan selama di pembibitan, 

sehingga diharapkan bibit yang dihasilkan 

dari proses pembibitan adalah bibit yang 

jagur pertumbuhannya. Pembibitan kelapa 

sawit biasanya memerlukan waktu selama 

12 bulan sampai siap ditanam ke lapangan, 

yang terdiri dari 2 tahap yaitu 3 bulan 

pembibitan awal (pre nursery) dan 9 bulan 



 
 

 

pembibitan utama (main nursery) (Lubis, 

2008). 

Perlakuan-perlakuan yang dapat 

mendukung pertumbuhan tanaman kelapa 

sawit selama di pembibitan adalah dengan 

pemberian pupuk baik organik maupun 

anorganik. Pupuk organik bisa berupa EM-

4 dan pupuk kandang seperti pupuk 

kandang kambing (Marsono, 2001). 

Pupuk organik adalah formula alami 

(organik) ini khusus untuk memperbaiki 

kerusakan tanah secara fisik 

(menggemburkan), secara khemis 

(menyediakan semua unsur hara essensial 

bagi tanaman) dan secara biologis 

(membantu perkembangan 

mikroorganisme tanah bermanfaat bagi 

tanaman. Pupuk organik ini juga dapat 

mengurangi jumlah penggunaan pupuk 

NPK kimia (Urea, SP-36 dan KCl) 

(Murbandono, 1999). 

EM-4 mampu meningkatkan 

dekomposisi limbah dan sampah organik, 

meningkatkan ketersediaan nutrisi 

tanaman serta menekan aktivitas serangga 

hama dan mikroorganisme pathogen EM-4 

diaplikasi sebagai inokulan untuk 

meningkatkan keragaman dan populasi 

mikroorganisme di dalam tanah dan 

tanaman, yang selanjutnya dapat 

meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, 

kuantitas dan kualitas produksi tanaman 

secara berkelanjutan (Sutanto, 2002).  

Pupuk kandang kambing merupakan 

sumber yang baik bagi unsur-unsur hara 

makro dan mikro yang mampu 

meningkatkan kesuburan tanah serta 

menjadi substrat bagi mkroorganisme 

tanah dan meningkatkan aktivitas mikroba 

sehingga lebih cepat terdekomposisi dan 

melepaskan hara. Aplikasi pupuk kandang 

kambing juga diyakini memeperbaiki sifat 

fisik tanah dan meningkatkan daur hara 

seperti mengerahkan efek enzimatik atau 

hormon langsung pada akar tanaman 

sehingga mendorong pertumbuhan 

tanaman (Marcia, dkk, 2017).  

Berdasarkan uraian tersebut diatas 

penulis mencoba meneliti mengenai 

“Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang 

Kambing Dan Em-4  Pada Pertumbuhan 

Bibit Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis 

Jacq) Tahapan Main 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 Juni  – 

September 2016 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah; Parang babat, Garu, Cangkul, 

Meteran, Gembor, Handsprayer,  

Timbangan, Klorofilmeter, Ember, Papan 

judul, Papan ulangan, Papan plot, 

Kalkulator dan Papan perlakuan. Bahan 

yang digunakan yaitu; Bibit Kelapa Sawit 

berumur 3 bulan, EM 4, Pupuk Kandang 

Kambing, Insektisida Sevin 85 SP, 

Fungisida Dithane M-45 dan Polybag. 

 

Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 

dua faktor yang diteliti yaitu : 

1. Faktor Aplikasi EM 4 (E) yang 

terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu : 

E0 = 0 mL/polybag (kontrol) 

E1 = 10 mL/liter air/polybag  

E2 = 20 mL/liter air/polybag  

E3 = 30 mL/liter air/polybag 

2.  Faktor Aplikasi Pupuk Kompos 

(K) yang terdiri dari 4 taraf 

perlakuan yaitu : 

K0 = 0 g/polybag (kontrol) 

K1 = 400 g/polybag  

K2 = 800 g/polybag  

K3 = 1200 g/polybag 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Tinggi Bibit (cm) 



 
 

 

Data rataan tinggi bibit tanaman kelapa 

sawit dan hasil analisis sidik ragamnya 

pada umur 4 - 12 mst. Hasil pengamatan 

dan sidik ragam dapat dilihat bahwa 

dengan pemberian EM-4 menunjukkan 

pengaruh tidak nyata terhadap tinggi bibit 

tanaman kelapa sawit pada umur 4, dan 8 

minggu setelah tanam, namun berpengaruh 

nyata pada umur 12 minggu setelah tanam 

hasinya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut 

ini. 

 

 

Tabel 1.  Pengaruh Pemberian EM-4 dan Pupuk Kandang Kambing terhadap Rataan Tinggi 

Bibit Tanaman Kelapa Sawit (cm) pada Umur 12 MST 

EM-4 
PUPUK KANDANG KAMBING 

Rataan 
K0 K1 K2 K3 

E0 60.28 64.56 62.17 63.78 62.69 B 

E1 64.33 65.78 63.83 61.61 63.89 Ab 

E2 64.17 62.22 64.61 66.94 64.49 Ab 

E3 64.67 65.28 65.83 66.56 65.58 A 

Rataan 63.36 64.46 64.11 64.72     

Keterangan :  Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan  yang 

sama berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT  

 

 

Jumlah Daun (helai) 

Data rataan jumlah daun bibit tanaman 

kelapa sawit dan hasil analisis  

 

 

sidik ragamnya pada umur 4 - 12 mst 

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 2. Pengaruh Pemberian EM-4 dan Pupuk Kandang Kambing  terhadap Rataan 

JumlahDaun Bibit Tanaman Kelapa Sawit (helai) pada Umur 12 MST 

EM-4 
PUPUK KANDANG KAMBING 

Rataan 
K0 K1 K2 K3 

E0 11.11 11.56 11.67 11.67 11.50 

E1 11.55 12.11 12.00 12.11 11.94 

E2 12.22 11.89 11.89 12.00 12.00 

E3 11.33 11.78 11.89 12.22 11.81 

Rataan 11.56 11.83 11.86 12.00   

 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa 

perlakuan pemberian EM-4 berpengaruh 

tidak nyata terhadap jumlah daun bibit 
tanaman kelapa sawit pada umur 12 

minggu setelah tanam, namun ada 

kecenderungan peningkatan jumlah daun 

bibit tanaman kelapa sawit. Jumlah daun 

tertinggi diperoleh pada perlakuan E2 (20 

mL EM-4/polibag)   yaitu 13,47 helai.   

Perlakuan pemberian pupuk 

kandang kambing menunjukkan 

berpengaruh tidak nyata pada 12 minggu 

setelah tanam terhadap jumlah daun bibit 

tanaman kelapa sawit, namun ada 

kecenderungan peningkatan tinggi bibit.  

 
 

Tanaman tertinggi diperoleh pada 

perlakuan pemberian pupuk kandang 

kambing  K1 (400 g/polibag)  yaitu 13,42 

helai. Interaksi pemberian EM-4 dan 

pupuk kandang kambing juga 

menunjukkan pengaruh tidak nyata pada 

umur 12 minggu setelah tanam terhadap 

jumlah daun bibit tanaman kelapa sawit.  



 
 

 

 

Luas Daun (cm
2
) 

Data rataan luas daun bibit tanaman kelapa 

sawit dan hasil analisis sidik ragamnya 

pada umur 4-12 mst dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Pengaruh Pemberian 

Tabel 3.  Pengaruh EM-4 dan Pupuk Kandang Kambing terhadap Rataan  Luas Daun Bibit 

Tanaman Kelapa Sawit (cm
2
) pada Umur 12 MST 

EM-4 
PUPUK KANDANG KAMBING 

Rataan 
K0 K1 K2 K3 

E0 32.59 36.30 35.91 36.16 35.24 B 

E1 36.31 35.83 36.65 37.75 36.64 Ab 

E2 37.80 40.68 36.41 40.27 38.79 A 

E3 38.73 37.52 40.21 40.17 39.16 A 

Rataan 36.36 37.59 37.30 38.59     

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan  yang sama 

berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT  

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

perlakuan pemberian EM-4 berpengaruh 

nyata terhadap luas daun bibit tanaman 

kelapa sawit pada umur 12 minggu setelah 

tanam. Luas daun tertinggi diperoleh pada 

perlakuan E3(30 mL EM-4/polibag)   yaitu 

39,16 cm
2
 yang berbeda nyata dengan 

perlakuan E0 (tanpa EM-4) tetapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan E2 (20 

mL EM-4/polibag) dan E1 (20 mL EM-

4/polibag). 

 

Khlorofil Daun (buah/6mm
2
) 

Data rataan klorofil daun bibit tanaman 

kelapa sawit dan hasil analisis sidik 

ragamnya pada umur 12 mst dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut ini. 

 

 

Tabel 4. Pengaruh Pemberian EM-4 dan Pupuk Kandang Kambing terhadap Rataan  Klorofil 

Daun Bibit Tanaman Kelapa Sawit (buah/6 mm
2
) pada Umur 12 MST 

EM-4 
PUPUK KANDANG KAMBING 

Rataan 
K0 K1 K2 K3 

E0 43.09 44.67 44.51 45.10 44.34 B 

E1 44.85 43.37 44.63 44.97 44.46 B 

E2 46.26 45.40 45.88 46.31 45.96 A 

E3 46.02 46.73 46.36 47.60 46.68 A 

Rataan 45.05 45.04 45.34 46.00     

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan  yang sama 

berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT  

 

Berat Kering Tanaman Bagian 

Atas/Daun (g) 

Data rataan berat kering daun bibit 

tanaman kelapa sawit dan hasil analisis 

sidik ragamnya pada umur 12 mst 

disajikan pada Lampiran 23 dan 24. Hasil 

pengamatan dan sidik ragam dapat dilihat 

bahwa dengan pemberian EM-4 

menunjukkan pengaruh nyata terhadap 

berat kering daun bibit tanaman kelapa 

sawit pada umur 12 minggu setelah tanam. 



 
 

 

 Perlakuan pupuk kandang 

kambing menunjukkan berpengaruh tidak 

nyata pada umur 12 minggu setelah tanam 

terhadap berat kering daun bibit tanaman 

kelapa sawit. Interaksi pemberian EM-4 

dan pupuk kandang kambing menunjukkan 

pengaruh tidak nyata pada umur 12 mst 

terhadap berat kering daun bibit tanaman 

kelapa sawit. Hasil uji beda rataan 

pengaruh pemberian EM-4 dan pupuk 

kandang kambing terhadap berat kering 

daun bibit tanaman kelapa sawit umur 12 

minggu setelah tanam dapat dilihat pada 

Tabel 5 berikut ini. 

 

 

Tabel 5. Pengaruh Pemberian EM-4 dan Pupuk Kandang Kambing terhadap Rataan  Berat 

Kering Daun Bibit Tanaman Kelapa Sawit (g) pada Umur 12 MST 

EM-4 
PUPUK KANDANG KAMBING 

Rataan 
K0 K1 K2 K3 

E0 67.21 70.55 77.24 78.57 73.39 B 

E1 74.23 77.91 80.91 74.90 76.99 B 

E2 79.91 77.91 72.22 81.92 77.99 B 

E3 79.58 85.93 83.92 82.25 82.92 A 

Rataan 75.23 78.07 78.57 79.41     

 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan  yang sama 

berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT  

 

Berat Kering Tanaman Bagian 

Tengah/Batang (g) 

Data rataan berat kering tanaman bagian 

tengah/batang bibit tanaman kelapa sawit 

dan hasil analisis sidik ragamnya pada 

umur 12 mst disajikan pada Lampiran 25 

dan 26.  

Hasil pengamatan dan sidik ragam 

dapat dilihat bahwa dengan pemberian 

EM-4 menunjukkan pengaruh nyata 

terhadap berat kering tanaman bagian 

tengah/batang bibit tanaman kelapa sawit 

pada umur 12 minggu setelah tanam. 

Perlakuan pupuk kandang kambing 

menunjukkan berpengaruh nyata pada 

umur 12 minggu setelah tanam terhadap 

berat kering tanaman bagian tengah/batang 

bibit tanaman kelapa sawit. Interaksi 

pemberian EM-4 dan pupuk kandang 

kambing menunjukkan pengaruh tidak 

nyata pada umur 12 mst terhadap berat 

kering tanaman bagian tengah/batang bibit 

tanaman kelapa sawit. Hasil uji beda 

rataan pengaruh pemberian EM-4 dan 

pupuk kandang kambing terhadap berat 

kering tanaman bagian tengah/batang bibit 

tanaman kelapa sawit umur 12 minggu 

setelah tanam dapat dilihat pada Tabel 6 

berikut ini. 

 

Tabel 6. Pengaruh Pemberian EM-4 dan Pupuk Kandang Kambing terhadap Rataan  Berat 

Kering Tanaman Bagian Tengah/Batang Bibit Tanaman Kelapa Sawit (g) pada 

Umur 12 MST 

EM-4 
PUPUK KANDANG KAMBING 

Rataan 
K0 K1 K2 K3 

E0 40.46 49.15 51.16 61.86 50.66 c 

E1 59.18 54.50 60.85 59.18 58.43 b 

E2 59.85 61.19 62.19 68.54 62.95 b 



 
 

 

E3 69.55 72.56 70.55 75.57 72.06 a 

Rataan 57.26 b 59.35 b 61.19 ab 66.29 a   

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan  yang sama    

berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT  

 

 

 

 

Berat Kering Tanaman Bagian 

Bawah/Akar (g) 

 

Data rataan berat kering tanaman bagian 

bawah/akar bibit tanaman kelapa sawit dan 

hasil analisis sidik ragamnya pada umur 12 

mst disajikan pada Lampiran 27 dan 28  

Hasil pengamatan dan sidik ragam 

dapat dilihat bahwa dengan pemberian 

EM-4 menunjukkan pengaruh nyata 

terhadap berat kering tanaman bagian 

bawah/akar bibit tanaman kelapa sawit 

pada umur 12 minggu setelah tanam. 

Perlakuan pupuk kandang kambing 

menunjukkan berpengaruh nyata pada 

umur 12 minggu setelah tanam terhadap 

berat kering tanaman bagian bawah/akar 

bibit tanaman kelapa sawit. Interaksi 

pemberian EM-4 dan pupuk kandang 

kambing menunjukkan pengaruh tidak 

nyata pada umur 12 mst terhadap berat 

kering tanaman bagian bawah/akar bibit 

tanaman kelapa sawit. Hasil uji beda 

rataan pengaruh pemberian EM-4 dan 

pupuk kandang kambing terhadap berat 

kering tanaman bagian bawah/akar bibit 

tanaman kelapa sawit umur 12 minggu 

setelah tanam dapat dilihat pada Tabel 7 

berikut ini. 

 

Tabel 7. Pengaruh Pemberian EM-4 dan Pupuk Kandang Kambing terhadap Rataan  Berat 

Kering Tanaman Bagian Bawah/Akar Bibit Tanaman Kelapa Sawit (g) pada Umur 

12 MST 

EM-4 
PUPUK KANDANG KAMBING 

Rataan 
K0 K1 K2 K3 

E0 60.52 73.89 72.89 81.92 72.31 b 

E1 75.57 75.90 77.57 78.24 76.82 ab 

E2 76.57 75.57 75.57 78.57 76.57 ab 

E3 76.23 82.59 80.58 87.27 81.67 a 

Rataan 72.22 b 76.99 ab 76.65 ab 81.50 a   

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan  yang sama 

berbeda nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT  

 

Pembahasan 

 

Respons Pertumbuhan Bibit Kelapa 

Sawit Terhadap Aplikasi EM-4 Di 

Pembibitan Utama 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aplikasi EM-4 berpengaruh nyata terhadap 

tinggi tanaman, luas daun, klorofil daun, 

berat kering daun, berat kering batang dan 

berat kering akar pada umur 12 MST, 

tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap 

jumlah daun pada 12 MST.  

Penelitian ini menguji pengaruh 

aplikasi EM-4 dengan konsentrasi 0 

mL/polibag, 10 mL/polibag, 20 

mL/polibag dan 30 mL/polibag terhadap 

pertumbuhan bibit kelapa sawit. 

Adanya pengaruh yang nyata 

dengan pemberian (EM-4)  menunjukkan 

bahwa mikroba tidak selalu bersifat 



 
 

 

merugikan, contohnya bakteri Azobacter 

chroococcum, Pseudomonas sp dan ragi 

(Lipomyces starkeyi) yang mampu 

meningkatkan stabilitas argegat tanah, 

bakteri Pseudomonas sp dan Bacillus sp 

yang mampu meningkatkan kelarutan 

fosfat dalam tanah, jamur mikoriza mampu 

mendorong penyerapan unsur hara oleh 

akar karena adanya simbiosis antara jamur 

dan akar tanaman yang dapat memperbesar 

diameter  akar dan memperbanyak 

percabangannya, sehingga daya serap akar 

meningkat (Trubus, 2000). 

   

Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa 

Efektif Mikroorganisme-4 (EM-4) 

merupakan kultur campuran dari 

mikroorganisme menguntungkan bagi 

pertumbuhan tanaman. EM-4 

diaplikasikan sebagai inokulum untuk 

meningkatkan keragaman dari populasi 

Mikroorganisme  di dalam tanah (Trubus, 

2000). Populasi Mikroorganisme didalam 

tanah, meningkatkan ketersediaan nutrisi 

yang diperlukan tanaman, karena EM-4 

dapat melarutkan senyawa fosfat yang 

tidak tersedia menjadi tersedia bagi 

perakaran tanaman dan hasil fermentasi 

bahan organik oleh EM-4 juga akan 

menghasilkan  gula, alkohol asam laktat, 

asam amino dan senyawa organik lain 

yang semuanya dapat diserap akar 

tanaman. EM-4 juga dapat bermanfaat 

menekan aktifitas serangga hama dan 

nematoda, karena hasil fermentasi bahan 

organik dalam tanah menyebarkan bau 

spesifik yang tidak disenangi serangga 

(Trubus, 2000). 

Adanya pengaruh nyata pada 

parameter yang diamati disebabkanjuga 

karena keberadaan mikroorganisme dalam 

EM-4 mampu meningkatkan kelarutan P 

yang terjerap dalam tanah. Menurut 

Mulyani (2014) unsur hara P sebagian 

besar terikat pada mineral liat tanah 

sebagai Ca-P, Fe-P, Al-P, Fitat atau 

protein. Raharjo dkk (2007) menjelaskan 

bahwa Bacillus dan Pseudomonas 

merupakan golongan bakteri yang penting 

dalam pelarutan P. Meningkatnya 

ketersediaan hara fosfat tentunya 

berpengaruh pada tinggi tanaman, luas 

daun, klorofil daun, berat kering daun, 

berat kering batang dan berat kering akar.  

 

Respons Pertumbuhan Bibit Kelapa 

Sawit Terhadap Aplikasi Pupuk 

Kandang Kambing Di Pembibitan 

Utama 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aplikasi pupuk kandang kambing 

berpengaruh  tidak nyata terhadap tinggi 

bibit, jumlah daun, luas daun, klorofil 

daun, dan berat kering daun pada 12 MST, 

tetapi berpengaruh nyata terhadap berat 

kering batang dan berat kering akar. 

Penelitian ini menguji pengaruh 

aplikasi pupuk kandang kambing dengan 

dosis aplikasi 0 g/polibag, 400 g/polibag, 

800 g/polibag dan 1200 g/polibag terhadap 

pertumbuhan bibit kelapa sawit. 

Pupuk kandang kambing dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pupuk 

organik yang mempunyai kandungan 

unsur hara yang di perlukan oleh tanah dan 

tanaman. Selain itu pemberian pupuk 

organik dapat memperbaiki sifat - sifat 

tanah seperti fisik, kimia dan biologi 

tanah. Oleh karena itu pupuk kandang 

kambing dapat mengefisiensikan 

penggunaan pupuk yaitu melalui dua tahap 

mekanisme antara lain dapat menambah 

unsur hara dan memperbaiki sifat tanah 

yang dapat mendukung pertumbuhan 

tanaman (Anonimus, 2009). 

Perlakuan dengan pemberian 

pupuk kandang kambing menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata terhadap 

berat kering batang dan berat kering akar. 

Hal ini disebabkan karena pupuk kandang 

kambing telah bereaksi, sehingga hara 

yang terkandung didalamnya telah tersedia 

untuk tanaman dalam proses pertumbuhan 

tanaman. Menurut Prihmantoro (2005), 

mengatakan bahwa pupuk kandang 

kambing memiliki kelebihan karena 

mengandung kandungan nitrogen 5-8% 

dan fosfor 1-2% yang lebih tinggi dari 



 
 

 

pada pupuk yang lain. Hasil penelitian 

Melati (2005), mengatakan bahwa pupuk 

kandang kambing selain kandungan 

haranya juga karena kemampuannya 

meningkatkan ketersedian P bagi tanaman 

menyebabkan terjadinya peningkatan 

bobot akar tanaman. 

Adanya pengaruh berbeda nyata 

terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit 

pada parameter berat kering batang dan 

berat kering akar yang diamati diduga 

karena pemberian pupuk kandang kambing 

sangat respon terhadap pertumbuhan 

tanaman dan disebabkan karena pupuk 

kandang kambing merupakan pupuk 

organik yang mengandung hara makro dan 

mikro dalam mendukung pertumbuhan 

maupun perkembangan tanaman. Hal ini 

juga diduga karena perkembangan dan 

pertumbuhan tanaman sudah sempurna 

terutama morfologi akar yang kerapatan 

dan jangkauannya telah tersebar dalam 

tanah, sehingga unsur hara yang 

terkandung dalam pupuk kandang 

kambing lebih banyak diabsorbsi oleh akar 

tanaman, baik dari larutan tanah maupun 

dari kompleks serapan pada permukaan 

koloid (Setyamidjaja, 2006). 

Pemberian pupuk kandang 

kambing tidak berpengaruh nyata terhadap 

beberapa parameter. Hal ini diduga karena 

pupuk kandang kambing mengandung 

unsur hara N yang rendah, sehingga 

kurang dalam memacu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Nitrogen 

merupakan salah satu unsur hara yang 

sangat penting bagi kehidupan tanaman. 

Nitrogen digunakan untuk pembentukan 

protein, asam nukleat, hormon tumbuh, 

vitamin dan senyawa organik yang 

digunakan untuk penyusun organ 

tumbuhan. Sumber nitrogen yang ada di 

lingkungan tanah yang dapat diambil oleh 

tanaman adalah nitrat dan amonium, 

keduanya dapat terjadi dari perombakan 

tumbuhan dan hewan yang telah 

mati/mengalami dekomposer. Selain itu 

pupuk organik adalah merupakan pupuk 

yang bersifat slow release atau yang sering 

disebut pupuk lepas terkendali yaitu akan 

melepaskan unsur hara yang dikadungnya 

sedikit demi sedikit sesuai yang 

dibutuhkan tanaman dengan demikian 

memiliki waktu yang lama untuk bisa 

memberikan efek pada petumbuhan 

tanaman jika dibandingkan dengan pupuk 

kimia (Sutanto,2002). 

 

 

 

 

Interaksi Aplikasi EM-4 Dan Pupuk 

Kandang Kambing Terhadap 

Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Di 

Pembibitan Utama 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

interaksi aplikasi EM-4 dan pupuk 

kandang kambing tidak berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di 

pembibitan utama. Pengaruh aplikasi 

konsentrasi EM-4 terhadap pertumbuhan 

tanaman tidak tergantung pada dosis 

pupuk kandang kambing yang diberikan, 

sebaliknya pengaruh aplikasi dosis pupuk 

kandang kambing terhadap pertumbuhan 

juga tidak tergantung pada konsentrasi 

EM-4 yang diaplikasikan. Kedua faktor 

tidak saling berinteraksi, keduanya bekerja 

tidak saling mempengaruhi dalam 

mendorong pertumbuhan bibit kelapa 

sawit. Hal ini dikarenakan kedua faktor 

masih belum dapat memenuhi kebutuhan 

bibit kelapa sawit akan unsur hara untuk 

dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal.   

 

Kesimpulan 

1. Aplikasi EM-4 berpengaruh nyata 

terhadap tinggi tanaman, luas daun, 

klorofil daun, berat kering daun, berat 

kering batang dan berat kering akar 

pada umur 12 MST, tetapi tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah 

daun pada 12 MST.  

2. Aplikasi pupuk kandang kambing 

berpengaruh  tidak nyata terhadap 

tinggi bibit, jumlah daun, luas daun, 



 
 

 

klorofil daun, dan berat kering daun 

pada 12 MST, tetapi berpengaruh 

nyata terhadap berat kering batang dan 

berat kering akar. 

3. Interaksi aplikasi EM-4 dan pupuk 

kandang kambing tidak berpengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan bibit 

kelapa sawit di pembibitan utama.  
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