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Abstrak 

Limbah kelapa sawit memiliki potensi dalam meningkatkan fisik tanah, kimia dan biologi di lahan sub-optimal setelah 

pengomposan, namun bahan yang mengandung 41,3-46,5% selulosa, 25,3-33,8% hemiselulosa dan 27,6-32,5% lignin 

yang sulit terlapuk. Aplikasi limbah ini di Biopori Resapan Sistem Modifikasi (SRBM) di lahan sub-optimal diharapkan 

dapat meningkatkan peran pengurai. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari proses dekomposisi limbah organic sawit 

pada SRBM di lahan sub optimal.  Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) factor tunggal.  Limbah 

organic sawit sebagai perlakuan terdiri dari 6 taraf, yaitu S1 = fiber sawit, S2 =fiber sawit + tandan kosong; S3 = fiber 

sawit + kotoran sapi, S4 = fiber sawit + tandan kosong + kotoran sapi, S5 = fiber sawit + tandan kosong + kotoran sapi, 

S6 = kompos fiber sawit. Setiap perlakuan diulang tiga kali, sehingga ada 18 satuan percobaan.  Hasil dari penelitian ini 

adalah proses perombakan bahan limbah ditunjukan dengan penurunan C/N bahan dari 67,96 – 94,74 menjadi 21,54 – 

35,09,  penyusutan volume dan bobot limbah masing-masing hingga 56,00 % dan 38,88 %.  Dari komposisi limbah 

organik yang dihasilkan limbah fiber sawit yang dikombinasikan dengan atau tanpa tandan kosong memiliki percepatan 

perombakan yang lebih baik dibanding dengan yang lain.  Proses perombakan limbah ini diduga dibantu oleh mikrob 

seluloltik yang ditemukan pada bahan organik yang dihasilkan (4,82– 7,36 x 10
6
 CFU/g). 

 

Kata kunci: lubang resapan biopori, perombakan bahan organik, mikrob fungsional, lahan marginal 

 

Abstract 

Oil palm wastes has ability in improving physical, chemical and biological of soil on sub-optimal land after 

composting, but materialsthat contains 41.3-46.5 %cellulose, 25.3-33.8 %hemicellulose and 27.6-32.5 %lignin has 

slow weathering process.  Application of this wastes in the System of BioporeInfiltrationModified (SBIM) at suboptimal 

land was expected to increase the role of indigenous decomposers from sub-optimal land.The aim of this research was 

to study the decomposition of oil palm wastes at SBIM in sub-optimal land.  This research was using randomized 

complete block design (RCB) and single factor. Organic oil palm waste as a treatment consisting of six levels: S1 = 

fiber,S2 = fiber + empty fruit bunch; S3 = fiber+ cow dung palm fiber, S4 = fiber+ cow dung + empty fruit bunch, S5 

= blank sign + manure, and S6 = compostable palm fiber. Each treatment was repeated three times, so there are 18 

experimental units.Results showed that the decomposition of oil palm waste indicated by a decrease in C/N value from 

67.96-94.74 into 21.54-35.09, shrinkage of volume and weight of each oil palm solid waste up to 56.00% and 38.88 %. 

Furthermore, the acceleration decomposition processes of oil palm fiber that combined with/without empty fruit bunch 

were more than others. Ultimately, decomposition of oil palm solid waste allegedly aided by cellulolytic microbial 

likebe found in compost material were produced (4.82 - 7.36 x 10
6
 CFU cellulolytic/g). 

 

Key words:biopore infiltration hole, organic matter decomposition, fungsional microbe, marginal land 

 

I. PENDAHULUAN 

Kalimantan Selatan memiliki perkebunan kelapa 

sawit seluas 312.719 ha dan sekitar 88.05% (275.352 Ha) 

dari areal perkebunan tersebut berada di lahan kering sub 

optimal di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kotabaru, 

Tanah Bumbu dan Tanah Laut [9].  Di lahan kering sub 

optimal umumnya berkembang tanah Ultisols dan Oxisols 

yang memiliki kesuburan rendah, dan peka terhadap 

aliran permukaan dan erosi, serta rendahnya keragaman 

biota tanah.  Kultur teknis kelapa sawit di lahan kering 

sub optimal dapat member dampak terhadap kerusakan 

lahan dan terganggunya ekosistem sebagai kawasan 

penyerap, penyimpan dan mendistribusikan air secara 

alamiah, serta penurunan keanekaragaman hayati. 

Pabrik kelapa sawit merupakan bagian dari suatu 

perkebunan menghasilkan produk samping/limbah padat 

seperti tandan kosong, fiber dan cangkang. Pengolahan 1 

ton sawit menghasilkan 140-200 kg minyak sawit, serta 

limbah padatan berupa cangkang sawit dan fiber/sabut 

190 kg, dan tandan kosong kelapa sawit kurang lebih 200 

kg.  Jika kapasitas olah di pabrik PTPN XIII 150 ton/hari 

maka akan dihasilkan 28,5 ton fiber dan cangkang dan 30 

ton tandang kosong.  Penanganan limbah organic sawit 

dari aktivitas pabrik dan perkebunan kelapa sawit PTPN 

XIII tidak tertangani dengan baik, Limbah tandan kosong 

dipergunakan sebagai bahan organic yang diletakan di 

gawangan mati kebun sawit dengan proses yang sangat 

lambat (mencapai ± 1 tahun), sedangkan limbah fiber dan 
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cangkang dibiarkan menumpuk disekitar pabrik. Sehingga 

menjadi tempat berkembangbiaknya kumbang tanduk 

(Oryctes rhinoceros) pemakan daun.   

Bahan limbah sawit berpotensi sebagai bahan organic 

dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Tandan 

kelapa sawit mengandung 1,5 %N, 0,5 %P dan 7,3 %K, 

serta mengandung selulosa 41,3-46,5 %, hemiselulosa 

25,3-33,8 % dan lignin 27,6-32,5 % [1] dapat 

dipergunakan untuk memperbaiki kondisi fisik, kimia dan 

biologi tanah.  Pengembalian bahan limbah sawit dengan 

menginkoorporasikannya dengan bahan mineral tanah 

adalah cara mempercepat pemanfaatan limbah padat 

tersebut.   

Cara pemulsaan secara vertikal yang 

dikembangkan oleh Brata sejak tahun 1993 hingga 

berkembang menjadi lubang resapan biopori (LRB) [4].  

Penerapan LRB dikembangkan untuk tidakan konservasi 

air dan tanah, namun dalam prosesnya merupakan 

percepatan pengambilan bahan organik tanah sehingga 

tidak hanya memiliki kapasitas dalam menyimpan air 

secara fisik, tetapi juga secara kimia dan biologi tanah.  

Penerapan system resapan biopori modifikasi (SRBM) 

menjadi alternatif untuk mempercepat proses perombakan 

limbah organic dan pengembalian bahan organic tanah 

sehingga kapasitas tanah dalam mendukung pertumbuhan 

tanaman mengalami peningkatan dari perbaikan sifat 

fisik, kimia dan biologi.   

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses 

dekomposisi limbah padat organik sawit pada SRBM di 

lahan sub optimal di Kalimantan Selatan. 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan di perkebunan PT. 

Perkebunan Nasional XIII di Lokasi Afdeling I. Seluas 

kurang lebih½ ha lahan diterapkan SRBM yang terletak di 

tengah-tengah antara empat tanaman kelapa sawit, 

sehingga dalam setengah hektar luas kebun sawit 

diperoleh 18 buah SRBM mewakili untuk72 pokok 

tanaman. 

Penyiapan SRBM dimulai dengan pembuatan minipit 

ukuran 75 cm x 75 cm x 75 cm dan di bagian tengah 

lantai minipit dibuat lubang resapan biopori berdiameter 

7,5-10 cm sedalam 1 meter.  Sistem resapan biopori 

modifikasi diisi penuh dengan bahan limbah pertanian 

sesuai perlakuan. Bahan limbah pertanianakan 

terdekomposisi hingga menjadi kompos dalam minipit. 

Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) faktor tunggal, dimana bahan limbah padat sawit 

sebagai perlakuan , yaitu  S1 = fiber sawit, S2 = fiber 

sawit +  tandan kosong; S3 = fiber sawit + kotoran sapi, 

S4 = tandan kosong + kotoran sapi, S5 = fiber sawit + 

tandan kosong + kotoran sapi, S6 = kompos fiber sawit.  

Ada 14 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak tiga 

kali, sehingga ada 42 satuan percobaan.Peubah-peubah 

yang dianalisis adalah kandungan hara C (metode Walkly 

& black) dan N-total untuk menetapkan C/N bahan, dan 

penurunan ketinggian permukaan untuk menetapkan 

volume dan bobot.  Pengamatan dilakukan setelah 1,5 

bulan dimana bahan telah terdekomposisi sempurna.  

Pada akhir dekomposisi dilakukan analisis mikrob 

fungsional yaitu penambat N2 atmosfer(simbiotik dan non 

simbiotik) dan selulolitik menggunakan media Nutrient 

Free Media (NFM), dan Cellulose Methyl Carboxyl 

(CMC) [3]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kandungan C-organik dan N-mineral 

Proses dekomposisi bahan limbah padat sawit pada 

SRBM berdasarkan kandungan C-organik menunjukan 

penurunan kandungan C-organik dan peningkatan 

kandungan N--NH4+NO3.  Penurunan C-organik pada 

bahan fiber terhadap waktu secara linier  yaitu ŷ = -

1,77x+13,15 , R² = 0,81, sedangkan padatan dan kosong, 

ŷ = -0,92x + 13,06, R² = 0,84.  Peningkatan N-NH-

4+NO3pada fiber yaitu ŷ = 4,98x + 111,0; R² = 0,72 , 

sedangkan padatandan kosong, ŷ = 11,67x + 83,50; R² = 

0,80.  Kandungan C organik pada bahan limbah fiber dan 

tandan kosong selama 1,5 bulan sebesar 7 hingga 10 %C. 

Keadaan ini menunjukan bahwa bahan limbah padat 

kelapa sawit pada SRBM telah mengalami proses 

mineralisasi.Berdasarkan kandungan N-mineral, seperti 

dikemukakan [2] bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

melepaskan setengah kandungan N pada tandan kosong 

adalah 250 hari,sedangkan pada SRBM mampu 

melepaskan kandungan N pada tandan kosong seberat 1 

ton hanya butuh waktu 42 hari. 

B. Kandungan C/N 

Semua bahan organik terdiri dari sejumlah besar 

karbon (C) yang dikombinasikan dengan jumlah yang 

lebih kecil dari nitrogen (N). Pada performa terbaik, 

bahan organik atau mikroorganisme pada kompos, 

membutuhkan keseimbangan antara karbon untuk sumber 

energi dan nitrogen untuk produksi protein. Beberapa 

penelitian telah menetapkan nilai C/N bahan organik 

untuk dipergunakan dalam tanah yaitu 25 - 30 bagian 

karbon dan 1 bagian nitrogen, atau 25-30:1. Pemberian 

bahan organik yang memiliki nilai C/N > 30 ke tanah 

akan terjadi immobilisasi N oleh mikroorganisme, 

sebaliknya jika nilai C/N < 20 akan terjadi mineralisasi N 

ke dalam tanah [5].Penerapan SRBM di lahan sub optimal 

mampu mempercepat proses dekomposisi limbah padat 

sawit yang diberikan di dalamnya.   

 

Keterangan: S1 = fiber sawit, S2 = fiber sawit +  tandan kosong; S3 = fiber sawit + 

kotoran sapi, S4 = tandan kosong + kotoran sapi, S5 = fiber sawit + tandan kosong 

+ kotoran sapi, S6 = kompos fiber sawit. 

 

Gambar 1.  Perubahan nilai C/N pada SRBM di lahan sub 

optimal setelah diinkubasi 1,5 bulan. 

persen 
penurunan bobot 
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Pada Gambar 1 terlihat bahwa pada saat pemberian 

bahan limbah padat sawit pada SRBM (awal) dan setelah 

1,5 bulan di inkubasi (akhir).  Perubahan nilai C/N setelah 

1,5 bulan terjadi pada bahan limbah padat pada SRBM, 

kecuali pada kompos fiber sawit.  Nilai C/N bahan limbah 

yang dikombinasikan dengan tandang kosong, kotoran 

sapi, atau keduanya memiliki nilai C/N berkisar antara 20 

hingga 25, hal ini menunjukan bahwa bahan limbah padat 

sawit tersebut mengalami dekomposisi menghasilkan 

kompos. Hasil beberapa penelitian tentang pengomposan 

dari bahan limbah sawit bahwa tandan kosong dan fiber 

baik yang dikombinasikan dengan kotoran sapi ataupun 

secara tunggal membutuhkan waktu dekomposisi 56 

hingga 60 hari hingga memiliki nilai C/N berkisar antara 

18 – 26 [10].  Hal ini menunjukan bahwa SRBM 

mempercepat proses perombakan bahan limbah padat 

sawit tersebut. 

 

C. Persen penyusutan volume dan bobot limbah pada 

SRBM 

Penurunan berat dan volume limbah pada SRBM 

menggambarkan perubahan fisik selama proses 

dekomposisi bahan organik dapat dilihat pada Gambar 2.  

Limbah fiber sawit, tandan kosong + kotoran sapi dan 

fiber sawit + tandan kosong + kotoran sapi pada SRBM 

cenderung mengalami penyusutan volume yang lebih 

besar (>50 %) jika dibandingkan dengan perlakuan lain 

(<50 %), sedangkan fiber sawit, fiber sawit + tandang 

kosong dan  fiber sawit + tandang kosong + kotoran sapi 

mengalami penyusutan bobot yang relative lebih besar (≥ 

70 %) jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya.   

 
Keterangan: S1 = fiber sawit, S2 = fiber sawit +  tandan kosong; S3 = fiber sawit + 

kotoran sapi, S4 = tandan kosong + kotoran sapi, S5 = fiber sawit + tandan kosong 

+ kotoran sapi, S6 = kompos fiber sawit. 

Gambar 2.Persen penyusutan volume danbobot limbah sawit 

pada SRBM. 

Keberadaan mikroorganisme yang beradaptasi  pada 

bahan akan memanfaatkan C dan N sebagai sumber 

energi dan proteinnya, dan palatabilitas mikrob fungsional 

pada bahan limbah padat akan menentukan kecepatan 

dekomposisi [8].  Kemampuan mikrob dalam beradaptasi 

dengan lingkungannya dan menghasilkan enzim yang 

berperan dalam perombakan akan mempercepatan 

penyusutan volume dan bobot bahan organik.  Beberapa 

penelitian yang pernah dilaksanakan diantara 

menunjukkan penyusutan volume selama proses 

pengomposan jerami padi setelah diinkubasi 14 hari 

sebesar 29.74-37.91% dan 26.43-32.76% volume, dan 

penyusutan bobot sebesar59.45-73.16% dan 55.75-

68.79% bobot oleh bakteri dan fungi selulolitik dari 

persawahan pasang surut Kalimantan Selatan [8]; Seperti 

dikemukakan [7] bahwa mendapatkan persen penyusutan 

bobot jerami padi yang didekomposisi oleh bakteri 

lignoselulolitik selama 42 hari sebesar 34.44 hingga 

51.11%; dan [6] bahwa mendapatkan penyusutan berat 

dan volume dari serbuk jerami yang di campur dengan 

pupuk kandang (C/N = 32.9) yang dikomposkan secara 

alami selama 60 hari sebesar  54 hingga 76%.  

 

D. Populasi mikrob fungsional  

Keberadaan mikrob penambat N2 atmosfer yang 

bersifat sembiotik ataupun non sembiotik memiliki 

peranan penting dalam memasok hara N pada bahan dan 

mikrob selulolitk memiliki peranan penting dalam proses 

dekomposisi sehingga menurunkan jumlah karbon yang 

ada dalam bahan organik.  Populasi  mikrob-mikrob 

fungsional tersebut disajikan pada Tabel 1. 
Tabel 1.  Total populasi mikrob fungsional pada bahan 

Sumber Isolat 

Penambat N2 atmosfer 

Seluloliti

k 
Simbioti

k 

Non-

simbioti

k 

X 106 CFU/g 

Fiber  5,63 4,15 4,86 

Kompos Fiber + Tandan 

kosong  
4,24 2,78 7,36 

Kompos Fiber  8,01 6,02 4,82 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa total penambat 

N2atmosfer - simbiotik dari kompos fiber, fiber dan 

kompos fiber + tandan kosong secara berurutan sebesar 

8,01 x 10
6
; 5,63 x 10

6
 dan 4,24 x 10

6
 CFU/g.  Demikian 

juga pada total penambat N2 atmosfer – non simbiotik 

dari kompos fiber, fiber dan kompos fiber + tandan 

kosong secara berurutan sebesar6,02 x 10
6
; 4,15 x 10

6
 dan 

2,78 x 10
6
 CFU/g.  Penurunan jumlah dari populasi 

penambat N2 pada kompos fiber + tandan kosong diduga 

selain kemampuan adaptasi dari mikrob yang berasal dari 

bahan fiber, juga dimungkinkan adanya mikrob antagonis 

tertentu sehingga menyebabkan penurunan jumlah 

populasi mikrob tersebut lebih rendah jika dibanding 

keberadaanya di bahan kompos fiber dan fibernya.  

Keberadaan dua grup fungsional mikrob penambat N2 

sangat penting dalam memelihara ketersediaan hara 

nitrogen dalam tanah.   

Berbeda dengan keberadaan mikrob penambat N2 

atmosfer,  total populasi mikrob selulolitik pada kompos 

fiber + tandan kosong cenderung lebih banyak (7,36 x 10
6
 

CFU/g) jika dibandingkan bahan fiber dan kompos fiber 

masing-masing sebesar 4,86 x 10
6
 dan 4,82 x 10

6
 CFU/g 

(Tabel 1).  Tingginya keberadaan populasi mikrob 

tersebut pada bahan kompos fiber + tandan kosong diduga 

bahwa bahan tandan kosong merupakan sumber isolat 

dari mikrob tersebut dan dominasi dari mikrob selulolitik 

pada bahan ini memiliki efek antagonis terhadap populasi 

mikrob penambat N2 atmosfer.  Keberadaan mikrob 

selulolitik sangat penting dalam mempercepat proses 

dekomposisi limbah padat yang dimasukan di dalam 

SRBM, dengan demikian pengembangan model SRBM 

akan menjadi alternatif penyediaan bahan organik 

(humus) sehingga dapat memperbaiki kondisi fisik, kimia 

dan biologi tanah di lahan sub optimal, 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas maka penelitian ini diambil 

beberapa kesimpulan, yaitu 

1. Bahan limbah padat yang dipergunakan pada SRBM 

sudah mengalami proses dekomposisi selama 42 hari, 

ditunjukan ditunjukan dengan penurunan nilai C/N 

bahandari 67,96 – 94,74 menjadi 21,54–35,09.  

Kombinasi bahan fiberdengan tandang kosong 

dan/atau kotoran sapi memiliki nilai C/N < 30. 

2. Bahan fiber sawit, dan fiber sawit + tandan kosong + 

kotoran sapi pada SRBM penyusutan volume yang 

lebih besar (>50 %) dan mengalami penyusutan 

bobot yang relatif lebih besar (≥ 70 %).  

3. Ditemukan mikrob fungsional yang berperan dalam 

mempengaruhi nilai C/N, yaitu mikrob penambat N2 

atmosfer dan mikrob selulolitk pada bahan limbah 

fiber dan komposnya. 

 

B. Saran 

Kajian peranan mikrob yang diisolasi dari bahan 

limbah dan komposnya untuk mendukung proses 

dekomposisi bahan pada SRBM di lahan sub optimal 

menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. 
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