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I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan komoditas 

perkebunan yang mendapat perhatian besar di Indonesia, baik pada perkebunan 

besar maupun perkebunan rakyat (Rita dkk, 2014). Kelapa sawit mempunyai arti 

penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan 

kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai 

sumber perolehan devisa Negara di bidang pertanian. 

Perkebunan kelapa sawit dimasa mendatang yaitu  perubahan untuk 

membangun sistem industri minyak sawit berkelanjutan (Sustainable Palm Oil) 

serta peran mengenai dampak perkebunan kelapa sawit terhadap (global 

warming), konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati serta terjadinya 

alih fungsi lahan yang akhirnya menuntut perusahaan-perusahaan kelapa sawit 

untuk meningkatkan produksi dengan tetap memperhatikan berbagai aspek 

keberlanjutan. Peningkatkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, maka para 

pelaku usaha tani kelapa sawit juga harus memperhatikan umur kelapa sawit. 

Perkebunan kelapa sawit telah mencapai umur 25 tahun maka wajib melakukan 

peremajaan (Rita dkk., 2014); Menurut Solikhin dkk.,(2012) bahwa kelapa sawit 

yang ditanam mulai dari tahun 1995 akan melewati puncak produksi dan 

menyebabkan hasil menurun ketika usia tanaman mencapai 20 tahun dengan 

tahun 2016. Program penanaman kembali berdasarkan faktor dan dampaknya 

terhadap kepentingan pada perkebunan. 

Nainggolan (2012) menyatakan saat kelapa sawit sudah tua banyak tanaman 

yang mati sehingga produksinya menurun akibat sumber bibit yang gunakan tidak 

diketahui pasti varietasnya, jarak tanam lebih rapat, pola tanam yang dilakukan 

pola segi empat sehingga tanaman lebih rapat maka pentingnya dilakukan 

peremajaan kelapa sawit.  

Pada umumnya perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas sudah berumur diatas 25 tahun yaitu penanaman tahun 1990-1993, 

sehingga tanaman kelapa sawit tersebut sudah tidak produktif lagi. Sekitar 1000 

ha akan di replanting dengan melakukan replanting berarti usaha perkebunan 
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kelapa sawit akan kehilangan pendapatan atau penghasilan selama menunggu 

tanaman kelapa sawit berproduksi 3-4 tahun. Periode replanting tersedia berbagai 

cara seperti membagi lahan penumbangan, dan sebelum penumbangan dilakukan 

maka tanaman penganti sudah disiapkan diantara tanaman yang akan 

digantikannya. Maka peroses peremajaan dimulai menanam tanaman baru, 

menambahkan menanam kacangan, pembuatan lubang dan perawatan lahan.  

Pada dasarnya pengusaha perkebunan pada periode replanting kelapa sawit 

umumnya kurang memperhatikan pemberian pupuk yang mengandung unsur hara 

mikro, demikian juga dengan usaha perkebunan di Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas hanya memberikan pupuk berjenis  NPK dan Urea yang 

mengandung  unsur hara makro saja. Pemberian unsur hara mikro Cu, Fe, Mn, Zn 

dan B tidak pernah diberikan, padahal unsur hara mikro juga berperan penting 

terhadap pertumbuhan dan produksi kelapa sawit.  

Penelitian yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit yang menyebar di 

Kalimantan Barat Tengah, Riau, Lampung dan Sumatra Barat (2009) menemukan 

bahwa kekurangan kadar unsur hara mikro produksi kelapa sawit akan rendah bila 

mana kadar hara rendah disebabkan karena ada faktor pembatas serapan hara atau 

tertekan oleh hara lain yang bersifat antagonis, demikian pula produksi rendah 

pada kadar hara tinggi bisa juga menekan hara lain dan menjadikan antagonis 

dengan hara lain, sehingga produksinya menurun (Ismayanti, 2009). 

Peremajaan tanaman kelapa sawit merupakan salah satu upaya alternatif 

untuk mempertahankan kelangsungan perkebunan kelapa sawit. Penggunaan 

lahan periode replanting untuk penanaman sawit dengan tanaman baru memiliki 

beberapa kekurangan, diantaranya yaitu sifat fisik dan sifat kimia tanah. Unsur 

hara makro dan mikro sangat menentukan produkstivitas tanaman baru. Sifat 

kimia yang dibutuhkan oleh tanaman selain unsur hara makro (N, P, K, S, Ca, dan 

Mg) ada juga unsur hara mikro (Cu, Fe, Mn, Zn, B, Mo, dan Cl). Dari ke tujuh 

unsur hara mikro tersebut mempunyai peran yang penting seperti halnya unsur 

hara makro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan tanaman dalam 

jumlah yang sangat kecil, tetapi fungsinya penting dan tidak tergantikan 

(Lahuddin, 2008). 
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Pada penelitian Alhafisz (2016) menyatakan dalam hasil analisis unsur hara 

mikro pada tanah perkebunan kelapa sawit umur 22 tahun di Desa Muara Mahat 

Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada bulam Agustus 2015, 

menunjukan kandungan unsur Cu dan B kriteria normal, Fe kriteria berlebih, dan 

terjadi defisiensi Mn pada semua titik sampel. Kandungan unsur Zn berlebih pada 

titik sampel A, tetapi kriteria normal pada titik sampel B dan C. Pada pH titik 

sampel A dan Bkriteria asam, namun kriteria asam sedang pada titik sampel C. 

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Unsur Hara Mikro Tanah Mineral Pada Periode Replanting 

Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq )” yang terdiri dari unsur 

hara mikro seperti, tembaga (Cu), besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), boron 

(B)kadar air dan kemasaman tanah (pH). 

1.2. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar unsur hara mikro 

pada tanah perkebunan kelapa sawit periode replanting, Analisis yang akan 

dilakukan meliputi unsur hara mikro yaitu tembaga (Cu), besi (Fe), mangan (Mn), 

seng (Zn), boron (B) kadar air dan kemasaman tanah (pH). 

1.3. Manfaat  

Manfaat penelitian ini sebagai informasi dan pedoman secara kimiawi 

khususnya unsur hara mikro, kepada para pengusaha kelapa sawit dan petani 

kelapa sawit tentang perlakuan penumbangan untuk penanaman berikutnya 

tanaman kelapa sawit. 

 

 

 

 


