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ABSTRACT

The research was conducted from October 2014 to March 2015. The objectives of the study are to determine the effects
of the interaction of biological fertilizers and empty oil palm bunches on growth of oil palm seedlings (Elaeis
guineensis Jacq) in the main nursery and to get the best dosage.
The design used in this study is a factorial randomized block design (RAK) consisting of two factors, the first factor is
the factor of Biological Fertilizer (factor S) which consists of 4 levels, S0 (0 ml / l), S1 (10 ml / l), S2 (20 ml / l), S3 (30
ml / l). The second factor is the provision of TKKS Compost (Factor P), which consists of 4 levels: P0 (0 g / polybag),
P1 (50 g / polybag), P2 (100 g / polybag) and P3 (150 gram / polybag). The parameters observed in this study were wet
weight of seedlings, dry weight of seedlings, root length, wet weight of roots, dry weight of roots, and the roots Heading
Ratio (NTA). Last observation data were analyzed statistically and continued with further HSD test at 5% level.
The results showedthe interaction ofthe useof biological fertilizerswithTKKS compost significantly affected to theroot
lengthwhile thetreatment gives the best results is a biological fertilizer 20ml/land composting TKKS 150 gram/polybag
(P3S2). The maineffect of TKKS compost noticeable onfresh weightof seedlings, seedlingdry weight, root length
androotwet weight. The biological fertilizer have significant effecton the observationweek 12and week16. While
theeffect ofthe useof biological fertilizersand TKKS compostonlynoticeableonroot length.

Keywords : effects of the interaction, biological fertilizers and empty oil palm bunches, main nursery

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau
diketahui bahwa luas panen kelapa sawit sejak
2010 sampai 2011 di Riau cenderung meningkat,
yaitu 2.103.174 ha pada tahun 2010 pada tahun
2012 menjadi 2.372.402 ha. Produksi tandan buah
segar (TBS) juga meningkat dari 6.293.542 ton
CPO pada tahun 2010 menjadi pada tahun 2012
menjadi 7.343.498 ton CPO. Produksi tersebut
berasal dari perkebunan rakyat, perkebunan negara
serta perkebunan swasta nasional. Dari luasan
tersebut, 0,8 juta hektar dibudidayakan di lahan
gambut (ICCTF, 2012 dalam Wahyunto et al.,
2013; Masganti et al).

Disamping volume produk berupa minyak
yang tinggi,juga terdapat potensi limbah yang juga
sangat besar. Seperti diketahui, dalam proses
pengolahan TBS menjadi minyak sawit sekitar
45% bahan akan menjadi limbah padat berupa
seresah, serbuk, serabut, tempurung, dan tandan
kosong. Sekitar 50% dari limbah padat tersebut

adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS)
(Sutarta, 2005).

Pemanfaatan limbah kompos TKKS sebagai
bahan bakar sampai saat ini masih sangat terbatas.
Hal ini terutama disebabkan tingginya nilai kadar
air bahan serta dampak berupa polusi yang
dihasilkan (Hidayanto, 2009). Akan tetapi
pemanfaatan TKKS dilahan gambut terdegradasi
mampu meningkatkan produksi TBS dan nenas
yang ditumpangsarikan (Masganti et al., 2014) dan
menurunkan emisi gas rumah kaca.

Salah satu media tumbuh yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan mutu bibit
adalah jenis media berupa serasah, gambut dan
kompos. Jenis media serasah mempunyai banyak
kandungan unsur hara bagi tanaman. Jenis media
gambut mempunyai bobot yang ringan,seragam,
daya mengikat air tinggi dan menciptakan kondisi
yang baik bagi perkembangan akar, serta
mempunyai potensi yang besar dan luas di
Indonesia. Kendala pemanfaatan gambut sebagai
media semai terutama disebabkan oleh tingkat
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kemasaman tinggi dan pH rendah, nutrisi yang
tersedia terbatas dan aerasi yang buruk (Masganti,
2013). Oleh karena itu pemanfaatannya sebagai
media tanam memerlukan perlakuan yang dapat
meningkatkan gambut tersebut.

Tanah-tanah yang berwarna kuning merah dan
telah mengalami pencucian yang sudah lanjut.
Dikenal luas sebagai podsolik merah kuning.
Tanah-tanah ini mendominasi lahan kering di
Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Total luas adalah
sekitar 45.79 juta ha atau 24.3 % dari lahan
Indonesia dan menyebar di KalimantanTimur
(10.04 juta ha), IrianJaya (7.62 juta),
KalimantanBarat (5.71 juta), Kalimantan Tengah
(4.81 juta), dan Riau (2.27 juta ha).Permintaan
bibit kelapa sawit saat ini terus meningkat,
disebabkan semakin banyaknya pengusaha yang
menanamkan modal pada perkebunan kelapa sawit.
Demikian juga petani, telah banyak mengalihkan
komoditas usaha pertanian mereka menjadi
tanaman kelapa sawit. Selain itu beberapa tahun ke
depan sebagaian lahan kelapa sawit akan
direplanting, sehingga diperlukan jumlah bibt yang
lebih banyak. Produktivitas kelapa sawit antaranya
ditentukan kualitas bibit. Untuk mengantisipasi
kebutuhan bibit kelapa sawit unggul, berkualitas
dan berproduksi tinggi setelah ditanam di lapang.
Untuk beberapa tahun ke depan akan banyak
permintaan bibit, disebabkan banyak perkebunan
kelapa sawit yang akan replanting (peremajaan)
kembali dan untuk mengetahui alternatif
penggunaan media tanam dengan menggunakan
gambut dan PMK.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan
Kaharuddin Nst. Km. 10 Gang Rambai RT.
04/RW. 08, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Waktu pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober  2014
sampai dengan  bulan Maret 2015.

Penelitian ini menggunakan rancangan acak
kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 2
faktor : faktor Pupuk Hayati dan Kompos TKKS.

Faktor S adalah Konsentrasi pupuk hayati
yang dicobakan ada 4 taraf, yaitu :

S0 = 0 ml/l (tanpa aplikasi)

S1 = 10 ml/l

S2 = 20 ml/l

S3 = 30 ml/l

Faktor P adalah pemberian kompos TKKS
yang terdiri 4 taraf perlakuan yaitu:

P0 = 0 gram/polybag (tanpa aplikasi)

P1 = 50 gram/polybag

P2 = 100 gram/polybag

P3 = 150 gram/polybag

Dari kedua faktor tersebut diperoleh 16
kombinasi perlakuan setiap kombinasi
dikelompokkan menjadi 3 kelompok, sehingga
terdapat 48 satuan percobaan setiap satuan
percobaan terdiri dari 3 tanaman sehingga didapat
144 unit percobaan. Percobaan ini dikelompokkan
berdasarkan pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman
dan keseragaman,kombinasi perlakuan dapat
dilihat seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Pupuk Hayati
dan Kompos TKKS.

Faktor P
Faktor S

S0 S1 S2 S3
P0 P0S0 P0S1 P0S2 P0S3
P1 P1S0 P1S1 P1S2 P1S3
P2 P2S0 P2S1 P2S2 P2S3
P3 P3S0 P3S1 P3S2 P3S3

Dari hasil pengamatan masing-masing
perlakuan dianalisis secara statistik, bila F hitung
lebih besar dari F tabel (5% dan 1%), maka
dilanjutkan dengan uji lanjut beda nyata jujur
(BNJ) sesuai dengan taraf uji F.

Parameter Pengamatan meliputi :

1) Bobot basah bibit (g)

2) Bobot kering bibit (g)

3) Panjang akar (cm).

4) Bobot basah akar (g)

5) Bobot kering akar (g)

6) Nisbah tajuk akar (NTA)

Pengukuran nisbah tajuk akar dilakukan pada
akhir penelitian yaitu pada minggu ke-20 yaitu
dengan membandingkan berat batang tanaman
dengan berat akar tanaman.
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BA
BDNTA 

dimana :

NTA = Nisbah tajuk akar

BD = Berat, daun, batang tanaman (g)

BA = Berat akar (g).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot Basah Bibit

Daftar sidik ragam bobot basah bibit pada
pengamatan akhir (minggu 20) dicantumkan pada
Tabel 1. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa
perlakuan kompos TKKS berpengaruh nyata
terhadap bobot basah bibit kelapa sawit, sedangkan
pupuk hayati berpengaruh tidak nyata terhadap
bobot basah bibit kelapa sawit pada umur minggu
ke-20. Rata-rata bobot basah bibit kelapa sawit
pada minggu ke-20 akibat perlakuan kompos
TKKS dan pupuk hayati dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rata-Rata Bobot Basah Bibit Kelapa
Sawit di Pembibitan Utama dengan
Media Gambut dan PMK akibat
Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos
TKKS

Perlakuan Faktor S (Pupuk Hayati, ml/l) Rerata
Faktor P S0 S1 S2 S3

P0 (0,0) 87,50 93,19 98,76 88,16 91,90b

P1 (50) 105,24 118,89 106,56 117,87 112,14ab

P2 (100) 124,27 123,34 114,36 110,77 118,18ab

P3 (150) 111,51 125,63 125,83 117,19 120,04a

Rerata 107,13 115,26 111,38 108,49

BNJ P 5% = 27.88 KK = 16.57%
Ket. : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada
kolom atau baris yang sama pada setiap pengamatan tidak berbeda
nyata berdasarkan Uji BNJ taraf 5%.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa bobot basah bibit
pada akhir penelitian berkisar antara 87,50 gram-
125,83 gram. Dalam Perlakuan Kompos TKKS
(P), rata-rata bobot basah bibit berkisar antara
91,90 gram-120,04 gram. Dalam Perlakuan Pupuk
Hayati (S), rata-rata bobot basah bibit berkisar
antara 107,13 gram-115,26 gram.

Dalam Perlakuan Interaksi Kompos TKKS
dengan Pupuk Hayati pada Tabel 1 dapat dilihat

nilai bobot basah tertinggi diperoleh pada
perlakuan P3S2 dengan bobot 125,83 gram,
sedangkan nilai terendah diperoleh pada perlakuan
P0S0 dengan bobot 87,50 gram. Dari Tabel 1 dapat
juga dilihat bahwa perlakuan kompos TKKS yang
menghasilkan bobot basah paling besar adalah
adalah perlakuan P3 (150 gram/polybag) yang
berbeda nyata dengan perlakuan P0 (0
gram/polybag), P1 (50 gram/polybag) dan P2 (100
gram/polybag).

Hubungan dosis kompos TKKS dengan bobot
basah bibit pada pengamatan akhir dapat dilihat
pada Gambar 1. Hasil analisa regresi menunjukkan
bahwa hubungan dosis kompos TKKS dengan
bobot basah bibit kelapa sawit pada Pengamatan
Akhir.

Gambar 1. Hubungan Dosis Kompos TKKS
dengan Bobot Basah Bibit

Pengamatan akhir berbentuk linear positif,
artinya semakin tinggi dosis kompos TKKS yang
diberikan hingga 150 gram/polybag maka bobot
basah bibit kelapa sawit juga semakin besar.

Bobot Kering Bibit

Daftar sidik ragam bobot kering bibit pada
pengamatan akhir (minggu ke-20) dicantumkan
pada Tabel 3. Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan kompos TKKS berpengaruh
nyata terhadap bobot kering bibit kelapa sawit,
sedangkan pupuk hayati berpengaruh tidak nyata
terhadap bobot kering bibit kelapa sawit pada umur
minggu ke-20. Rata-rata bobot kering bibit kelapa
sawit pada minggu ke-20 akibat perlakuan kompos
TKKS dan pupuk hayati dapat dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Rata-Rata Bobot Kering Bibit Kelapa
Sawit di Pembibitan Utama dengan
Media Gambut dan PMK akibat
Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos
TKKS

Perlakuan Faktor S (Pupuk Hayati, ml/l) Rerata
Faktor P S0 S1 S2 S3

P0 (0,0) 16,33 18,03 18,82 15,86 17,26b

P1 (50) 21,34 18,18 18,41 24,12 20,51ab

P2 (100) 19,92 20,34 19,87 17,98 19,53ab

P3 (150) 20,51 22,44 23,48 23,77 22,55a

Rerata 19,53 19,75 20,14 20,43

BNJ P 5% = 4.48 KK = 14.74%
Ket. : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada
kolom atau baris yang sama pada setiap pengamatan tidak berbeda
nyata berdasarkan Uji BNJ taraf 5%.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa bobot kering bibit
pada akhir penelitian berkisar antara 15,86 gram-
24,12 gram. Dalam Perlakuan Kompos TKKS (P),
rata-rata bobot kering bibit berkisar antara 17,26
gram-22,55 gram. Dalam Perlakuan Pupuk Hayati
(S), rata-rata bobot kering bibit berkisar antara
19,53 gram-22,55 gram.

Dari Tabel 3 dapat juga dilihat bahwa
perlakuan kompos TKKS yang menghasilkan
bobot kering paling besar adalah adalah perlakuan
P3 (150 gram/polybag) yang berbeda nyata dengan
perlakuan P0 (0 gram/polybag), P1 (50
gram/polybag) dan P2 (100 gram/polybag).

Gambar 2. Hubungan Dosis Kompos TKKS
dengan Bobot Kering Bibit pada Pengamatan

Akhir

Hubungan dosis kompos TKKS dengan bobot
kering bibit pada pengamatan akhir dapat dilihat
pada Gambar 2. Hasil analisa regresi menunjukkan

bahwa hubungan dosis kompos TKKS dengan
bobot kering bibit kelapa sawit pada pengamatan
akhir berbentuk linear positif, artinya semakin
tinggi dosis kompos TKKS yang diberikan hingga
150 gram/polybag maka bobot kering bibit kelapa
sawit juga semakin besar.

Panjang Akar (cm)

Daftar sidik ragam panjang akar pada
pengamatan akhir (minggu ke-20) dicantumkan
pada Tabel 4. Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan kompos TKKS dan interaksi
perlakuan berpengaruh nyata terhadap panjang
akar kelapa sawit, sedangkan pupuk hayati
berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar
bibit kelapa sawit pada umur minggu ke-20. Rata-
rata panjang akar bibit kelapa sawit pada minggu
ke-20 akibat perlakuan kompos TKS dan pupuk
hayati dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Panjang Akar Bibit Kelapa
Sawit di Pembibitan Utama dengan
Media Gambut dan PMK akibat
Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos
TKKS

Perlakuan Faktor S (Pupuk Hayati, ml/l) Rerata
Faktor P S0 S1 S2 S3

P0 (0,0) 74,50a 85,00a 67,67a 80,33a 76,88a

P1 (50) 88,50a 88,33a 86,67a 76,67a 85,04a

P2 (100) 86,00a 78,00a 70,00a 67,67a 75,42a

P3 (150) 76,33a 78,50a 87,50a 82,00a 81,08a

Rerata 81,33 82,46 77,96 76,67

BNJ P 5% = 12.31 BNJ SP 5% = 24.62 KK = 10.16%

Ket. : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada
kolom atau baris yang sama pada setiap pengamatan tidak berbeda
nyata berdasarkan Uji BNJ taraf 5%.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa panjang akar bibit
pada akhir penelitian berkisar antara 67,67 cm-
88,50 cm. Dalam Perlakuan Kompos TKKS (P),
rata-rata panjang akar bibit berkisar antara 75,42
cm-85,04 cm. Dalam Perlakuan Pupuk Hayati (S),
rata-rata panjang akar bibit berkisar antara 76,67
cm-82,46 cm.Dari Tabel 13 dapat juga dilihat
bahwa perlakuan kompos TKKS yang
menghasilkan panjang akar paling besar adalah
adalah perlakuan P1 (50 gram/polybag) yang
berbeda tidak nyata dengan perlakuan P0 (0
gram/polybag), P2 (100 gram/polybag) dan P3
(150 gram/polybag).
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Interaksi perlakuan kompos TKKS dan pupuk
hayati menghasilkan panjang akar terbesar pada
perlakuan P1S0, berbeda tidak nyata dengan
perlakuan lainnya.

Gambar 3. Hubungan Dosis Kompos TKKS
dengan Panjang Akar Bibit pada Pengamatan

Akhir.

Hubungan dosis kompos TKKS dengan
panjang akar bibit pada pengamatan akhir dapat
dilihat pada Gambar 3. Hasil analisa regresi
menunjukkan bahwa hubungan dosis kompos
TKKS dengan panjang akar bibit kelapa sawit pada
pengamatan akhir tidak linear, artinya tidak
terdapat pengaruh perlakuan kompos TKKS yang
diberikan terhadap panjang akar bibit kelapa sawit.

Bobot Basah Akar

Daftar sidik ragam bobot basah akar bibit
kelapa sawit dicantumkan pada Tabel 4. Hasil sidik
ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk
hayati berpengaruh tidak nyata terhadap bobot
basah akar bibit kelapa sawit tetapi perlakuan
kompos TKKS berpengaruh nyata terhadap bobot
basah bibit kelapa sawit. Rata-rata bobot basah
akar bibit kelapa sawit pada akhir penelitian akibat
perlakuan pupuk hayati dan kompos TKKS dapat
dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa
perlakuan Kompos TKKS pada dosis 100
gram/polybag (P2) menghasilkan bobot basah akar
tertinggi yang berbeda tidak nyata dengan
perlakuan P0 (0 gram/polybag), P1 (50
gram/polybag) dan P3 (150 gram/polybag).

Tabel 5. Rata-Rata Bobot Basah Akar Kelapa
Sawit di Pembibitan Utama dengan
Media Gambut dan PMK akibat
Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos
TKKS

Perlakuan Faktor S (Pupuk Hayati, ml/l) Rerata
Faktor P S0 S1 S2 S3

P0 (0,0) 25,84 25,08 29,52 25,02 26,37a

P1 (50) 34,26 29,12 28,92 33,13 31,36a

P2 (100) 35,82 36,13 34,47 35,29 35,43a

P3 (150) 28,19 39,59 35,10 33,62 34,13a

Rerata 31,03 32,48 32,00 31,77

BNJ P 5% = 12.33 KK = 25.48%

Ket. : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada
kolom atau baris yang sama pada setiap pengamatan tidak berbeda
nyata berdasarkan Uji BNJ taraf 5%.

Hubungan dosis TKKS dengan berat basah
akar bibit kelapa sawit pada akhir penelitian dapat
dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Hubungan Dosis Kompos TKKS
dengan Bobot Basah Akar pada Pengamatan

Akhir
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa

hubungan dosis TKKS dengan bobot basah akar
bibit kelapa sawit pada akhir penelitian berbentuk
linier. Artinya dengan meningkatnya dosis kompos
TKKS maka bobot basah akar bibit kelapa sawit
juga semakin meningkat.

Bobot Kering Akar

Daftar sidik ragam bobot kering akar
dicantumkan pada Tabel 6. Hasil sidik ragam
menunjukkan bahwa perlakuan pupuk hayati dan
perlakuan kompos TKKS berpengaruh tidak nyata
terhadap bobot kering akar bibit kelapa sawit.
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Rata-rata bobot kering akar bibit kelapa sawit pada
akhir penelitian akibat perlakuan pupuk hayati dan
kompos TKS dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-Rata Bobot Kering Akar Kelapa
Sawit di Pembibitan Utama dengan
Media Gambut dan PMK akibat
Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos
TKKS

Perlakuan Faktor S (Pupuk Hayati, ml/l) Rerata
Faktor P S0 S1 S2 S3

P0 (0,0) 7,59 8,49 8,46 6,49 7,76

P1 (50) 10,96 8,18 9,73 8,93 9,45

P2 (100) 10,41 8,23 7,71 10,54 9,23

P3 (150) 8,71 12,36 10,62 9,52 10,30

Rerata 9,42 9,31 9,13 8,87

KK = 32.43%

Ket. : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada
kolom atau baris yang sama pada setiap pengamatan tidak berbeda
nyata berdasarkan Uji BNJ taraf 5%.

Nisbah Tajuk Akar (NTA)

Hasil analisis sidik ragam terhadap nisbah
tajuk akar (NTA) penggunaan pupuk hayati dan
kompos TKKS pada pengamatan akhir pembibitan
kelapa sawit berpengaruh tidak nyata terhadap
nisbah tajuk akar (NTA). Dalam perlakuan
interaksi pupuk hayati dan kompos TKKS nilai
nisbah tajuk akar tertinggi diperoleh pada
perlakuan P1S3 dengan nilai 2,78. Sedangkan nilai
nisbah tajuk akar terendah diperoleh pada
perlakuan P2S3 dengan nilai 1,84. Rata-rata nisbah
tajuk akar bibit kelapa sawit pada akhir penelitian
akibat perlakuan pupuk hayati dan kompos TKS
dapat dilihat pada Tabel 7.

Tumbuhan terdiri dari akar dan tajuk.
Adaptasi yang memungkinkan tumbuhan dapat
hidup di darat adalah kemampuannya untuk
mengabsorpsi air dan mineral dari dalam tanah,
menyerap cahaya matahari dan mengambil CO2
dari udara untuk fotosintesis serta kemampuannya
untuk hidup dalam kondisi yang kering. Akar dan
tajuk saling bergantung satu sama lainnya, akar
tidak mampu hidup tanpa tajuk, demikian
sebaliknya. Karena tidak memiliki kloroplas dan
hidup di tempat yang gelap menyebabkan akar
tidak dapat tumbuh tanpa gula dan nutrisi organic
lainnya yang diangkut dari daun yang merupakan
bagian dari system tajuk. Sebaliknya batang dan

daun bergantung pada air dan mineral yang diserap
oleh akar.

Akar tumbuhan berfungsi sebagai penopang
berdirinya tumbuhan (jangkar), pengabsorpsi air
dan mineral, serta tempat penyimpanan cadangan
makanan. Tajuk terdiri dari batang, daun dan
bunga (bunga merupakan adaptasi untuk
reproduksi tumbuhan Angiospermae). Batang
adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas
tanah, mendukung daun-daun dan bunga. Pada
pohon, batang-batang meliputi batang pokok dan
semua cabang-cabang, termasuk ranting-ranting
yang kecil. Batang mempunyai buku sebagai
tempat melekatnya daun, juga mempunyai ruas
yakni jarak diantara dua buku.

Rasio tajuk akar merupakan perbandingan
berat kering tajuk dan akar tanaman. Parameter ini
dapat digunakan sebagai petunjuk adanya peristiwa
kekurangan air pada tanaman. Kekurangan air
lebih menghambat pertumbuhan tajuk
dibandingkan pertumbuhan akar. Pertumbuhan
tajuk lebih tinggi apabila lengas tanah banyak,
pertumbuhan akar lebih tinggi apabila lengas tanah
sedikit (Gardner et al.,1991). Menurut Gardner et
al.,(1995) perakaran tidak perlu tumbuh ekstensif
pada kondisi tanah yang cukup baik, sebaliknya
akar akan tumbuh lebih ekstensif pada tanah yang
miskin hara dan lingkungan perakaran yang kurang
kondusif.

Tabel 7. Rata-Rata Nisbah Tajuk Akar Kelapa
Sawit di Pembibitan Utama dengan
Media Gambut dan PMK akibat
Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos
TKKS

Perlakuan Faktor S (Pupuk Hayati, ml/l) Rerata
Faktor P S0 S1 S2 S3

P0 (0,0) 7,59 8,49 8,46 6,49 7,76

P1 (50) 10,96 8,18 9,73 8,93 9,45

P2 (100) 10,41 8,23 7,71 10,54 9,23

P3 (150) 8,71 12,36 10,62 9,52 10,30

Rerata 9,42 9,31 9,13 8,87

KK = 32.43%

Ket. : Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada
kolom atau baris yang sama pada setiap pengamatan tidak berbeda
nyata berdasarkan Uji BNJ taraf 5%.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
dapat dibuat kesimpulan bahwa : Pengaruh
interaksi penggunaan pupuk hayati dengan kompos
TKKS  berpengaruh nyata pada pengamatan
panjang akar sedangkan perlakuan yang terbaik
adalah pupuk hayati 20 ml/l dan pemberian
kompos TKKS 150 gram/polybag (P3S2).

Berdasarkan dari hasil penelitian ini perlu
peningkatan perlakuan lebih besar dari
penggunakan pupuk hayati dan kompos TKKS
pada tanaman kelapa sawit agar dapat
menghasilkan produksi lebih maksimal,
penambahan perlakuan khususnya pada
penggunaan pupuk hayati dengan meningkatkan
konsentrasi pupuk hayati tersebut.
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