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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kelapa Sawit 

2.1.1. Klasifikasi dan Botani Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit (palm oil) dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Divisi : Embryophyta Siphonagama kelas : 

Angiospermae, ordo : Monocotyledonae, famili : Arecaceae (Palmae), subfamili : 

Cocoideae, genus : Elaeis, Spesies :  Elaeis guineensis Jacq. (Apriyaldi, 2015), 

Menurut Fauzi dkk., (2012), bahwa tanaman kelapa sawit dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu bagian vegetatif dan generatif. Bagian vegetatif kelapa 

sawit meliputi akar, batang, dan daun. Bagian generatif merupakan alat 

perkembangbiakan terdiri dari bunga dan buah. Sebagai tanaman palma, kelapa 

sawit tidak memiliki akar tunggang dan akar cabang. Akar yang keluar dari 

pangkal batang sangat besar jumlahnya dan terus bertambah banyak dengan 

bertambahnya umur tanaman (Setyamidjaja, 2006).  

Akar tanaman kelapa sawit juga berfungsi sebagai penyangga berdirinya 

tanaman sehingga mampu menyokong tegaknya tanaman pada ketinggian 

mencapai puluhan meter ketika tanaman sudah berumur 25 tahun. Akar tanaman 

kelapa sawit berakar serabut, tidak berbuku, ujungnya runcing, dan berwarna 

putih atau kekuningan. Perakarannya sangat kuat karena tumbuh ke bawah dan 

kesamping membentuk akar primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Akar primer 

keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal serta menghujam 

tumbuh ke dalam tanah dengan sudut yang beragam, sampai batas permukaan air 

tanah. Akar primer (diameter 6-10 mm) bercabang membentuk akar sekunder 

(diameter 0,7-1,2 mm), dan akar tersier membentuk akar kuarter (diameter 0,1-0,3 

mm). Disamping itu, tumbuh pula akar nafas yang muncul di atas permukaan atau 

di dalam air tanah. Penyebaran akar terkonsentrasi pada tanah lapisan atas (Fauzi 

dkk., 2012).     

Batang kelapa sawit tumbuh tegak lurus ke atas. Batang berbentuk 

silindris dan diameter 40-60 cm, tetapi pada pangkalnya membesar. Pada ujung 

batang terdapat titik tumbuh yang membentuk daun-daun dan memanjangkan 

batang. Selama empat tahun pertama, titik tumbuh membentuk daun-daun yang 
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pelepahnya membungkus batang sehingga batang tidak terlihat. Pangkal batang 

umumnya membesar membentuk bonggol batang (bowl). Kecepatan meninggi 

tanaman kelapa sawit berbeda-beda tergantung pada tipe atau varietasnya, tetapi 

secara umum kecepatan pertumbuhan (pertambahan tinggi) sekitar 25-40 cm per 

tahun (Setyamidjaja, 2006). 

Kelapa sawit merupakan tanaman monokotil, yaitu batangnya tidak 

mempunyai kambium dan umumnya tidak bercabang. Batang berfungsi sebagai 

struktur tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai 

organ penimbun zat makanan yang memiliki sistem pembuluh yang mengangkut 

air dan hara mineral dari akar ke tajuk serta fotosintat (hasil fotosintesis) dari daun 

ke seluruh bagian tanaman. Tanaman yang masih muda, batangnya tidak terlihat 

karena tertutup oleh pelepah daun (Fauzi dkk., 2012).  

Menurut Setyamidjaja (2006), pohon kelapa sawit nomal dan sehat yang 

dibudidayakan, pada satu batang terdapat 40-50 pelepah daun. Apabila tidak 

dilakukan pemangkasan sewaktu panen, maka jumlah pelepah daun dapat 

melebihi 60 batang. Pada tanaman kelapa sawit dapat ditemukan daun “songgo 

dua”, yaitu dua daun yang tumbuh secara bertumpuk. Setelah tanaman mulai 

berbunga, pada ketiak pelepah daun akan keluar bunga betina (tandan buah) atau 

bunga jantan. Daun kelapa sawit mirip mirip kelapa, yaitu membentuk susunan 

daun majemuk, bersirip genap, dan bertuang sejajar. Daun-daun membentuk satu 

pelepah yang panjangnya mencapai lebih dari 7,5-9 m. Jumlah anak daun di setiap 

pelepah berkisar 250-400 helai. Daun muda yang masih kuncup berwarna kuning 

pucat. Pada tanah yang subur, daun cepat membuka sehingga makin efektif 

melakukan fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan sebagai alat 

respirasi. Semakin lama proses fotosintesis berlangsung maka semakin banyak 

bahan makanan yang dibentuk sehingga produksi akan cendrung meningkat. 

Jumlah kedudukan pelepah daun pada batang kelapa sawit disebut juga filotaksis 

yang dapat ditentukan berdasarkan perhitungan susunan duduk daun, yaitu dengan 

menggunakan rumus duduk daun 1/8. Artinya, setiap satu kali berputar melingkari 

batang, terdapat duduk daun (pelepah) sebanyak delapan helai. Pertumbuhan 

melingkar duduk daun mengarah ke kanan atau ke kiri menyerupai spiral. Pada 
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tanaman yang normal, dapat dilihat dua set spiral berselang 8 daun yang 

mengarah ke kanan dan berselang 13 daun mengarah ke kiri (Fauzi dkk., 2012). 

Setyamidjaja (2006) menyatakan, bahwa setiap tandan bunga mempunyai 

100-200 cabang (spikelet) dan pada setiap cabang terdapat 15-20 bunga betina. 

Bunga jantan ataupun bunga betina biasanya terbuka selama 36-48 jam, tetapi 

tidak semua bunga terbuka pada waktu yang sama. Terdapat tenggang waktu 

sampai dua minggu antara terbukannya bunga betina pertama dengan bunga 

terakhir dalam satu rangkaian bunga. Pada satu rangkaian bunga betina yang 

normal, pembukan pada hari kedua merupakan saat yang tepat untuk melakukan 

penyerbukan karena pada waktu itu rata-rata  82% bunga betina sudah terbuka 

Buah disebut juga fructus. Pada umumnya tanaman kelapa sawit yang tumbuh 

baik dan subur sudah dapat menghasilkan buah serta siap dipanen pertama kali 

pada umur sekitar 3,5 tahun sejak penanaman biji kecambah di pembibitan. 

Dengan kata lain, tanaman siap dipanen pada umur 2,5 tahun sejak penanaman di 

lapangan. Waktu yang diperlukan mulai dari penyerbukan sampai  buah matang 

dan siap panen adalah 5-6 bulan. Warna buah tergantung varietas dan umurnya 

(Fauzi dkk., 2012). 

Proses pembentukan minyak dalam daging buah berlangsung selama 24 

hari, yaitu sampai buah mencapai tingkat masak. Masaknya buah dalam satu 

tandan tidak terjadi secara bersamaan, tetapi berangsur-angsur dimulai dari bagian 

atas dan bagian samping yang terkena sinar matahari menuju ke arah bawah 

(pangkal).  Suatu tandan buah yang dikatagorikan telah masak dan siap untuk 

dipanen apabila beberapa buah dari tandan tersebut telah terlepas dan jatuh ke 

tanah. Keadaan ini dapat dijadikan kriteria (pedoman) untuk memanen buah 

kelapa sawit (Setyamidjaja, 2006). 

 

2.2. Syarat Tumbuh Kelapa Sawit  

Menurut sunarko (2009) tanaman kelapa sawit memerlukan persyaratan 

tertentu untuk dapat tumbuh dan berproduksi optimal antara lain tinggi tempat 

dari permukaan laut, keadaan tanah, topografi dan iklim. Syarat tumbuh kelapa 

sawit dengan kondisi iklim dan tanah dikelompokkan menjadi tiga kriteria yaitu 

baik, sedang, kurang baik dan tidak baik yang dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Parameter Iklim dan Tanah Untuk Tanaman Kelapa Sawit 

Jenis  

Kesesuaian 

Kelas 1 

baik  

Kelas 2 

Sedang  

Kelas 3  

Kurang  

baik  

Kelas 4 

Tidak  

baik 

Iklim     

Curah hujan(mm) 2.000-2.500  1.800 – 2.000 1.500– 1.800 <1.500 

Defisitair 

(mm/thn) 

0 – 150 150 – 250 250 – 400 >400 

Hari tanpa hujan <10 <10 <10 >10 

Temperatur (C
0
) 22 – 33 22 – 33 22 – 33 22-23 

Penyinaran (jam) 6 6 <6 <6 

Kelembaban (%) 80 80 <80 <80 

Tanah      

Tinggi tempat (m) 0 – 400 0– 400 0 – 400 0-400 

Topografi  Datar  Berombak  Berbukit Curam 

lereng (%) 0 – 15 16 – 25 25 – 36 >36 

Genangan  Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sedikit 

Dalam air (cm) >80 60 – 80 50 – 60  

Kedalaman tanah >80 80 60-80 <60 

Batuan % <3 3-15 15-40 >40 

Tekstur  Lempung-liat Liat-berpasir berlempung Liat/pasi

r 

pH 5 – 6 4,5– 5  4-4,5/6,5-7 <4/>7 

Bahan organik 5 – 10 5 – 10 5 - 10 < 5 
      Sumber: Sunarko (2009) doan Publikasi PPKS LPP 

 Perkebunan besar dengan luas lebih dari dari 6000 hektare perlu penataan 

lahan dengan cermat. Suatu kebun kelapa sawit dengan luas tersebut belum tentu 

seluruhnya termasuk dalam satu kelas. Pasalnya, unsur, iklim mungkin sama, 

tetapi sifat fisik seperti tekstur, struktur dan konsistensi tanah dapat saja berbeda. 

Potensi produktisi perkebunan kelapa sawit lebih baik jika dibangun dilahan kelas 

1 dan kelas 2. Namun, dengan semangkin terbatasnya lahan dan perkembangan 

perkembunan yang sangat cepat, maka saat ini penggunaan lahan kelas 3 juga 

telah banyak dilakukan (sunarko, 2009).; Menurut Zenyferd (2011), kelapa sawit 

dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan kisaran 15ºLU–15ºLS. 

Ketinggian tempat berhubungan dengan suhu udara, kelembaban, serta penyinaran 

matahari. Tanaman tumbuh sempurna pada ketinggian 0–400 m di atas permukan 

laut (dpl), kelembaban optimal 80–90%, dan lama penyinaran matahari 5-7 

jam/hari. Curah hujan rata–rata tahunan yang memungkinkan untuk pertumbuhan 

kelapa sawit adalah 1250–3000 mm yang merata sepanjang tahun, curah hujan 
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optimal berkisar 1750–2500 mm dengan jumlah bulan kering maksimal 3 bulan. 

Pertumbuhan tanaman kelapa sawit memerlukan suhu udara antara 22º-33ºC. 

Kelapa sawit membutuhkan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi untuk 

melakukan fotosintesis. Kecepatan angin sekitar 5-6 km/jam sangat baik untuk 

membantu penyerbukan kelapa sawit. Angin yang terlalu kencang menyebabkan 

tanaman menjadi doyong bahkan roboh. 

2.2.1. Tanah 

Pada mulanya, tanah dipandang sebagai lapisan permukaan bumi (natural 

body) yang berasal dari bebatuan (natural material) yang telah mengalami 

serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam (natural force), sehingga membentuk 

regolit (lapisan berpartikel halus). Konsep ini dikembangkan oleh para Geologis 

pada akhir abad XIX. Pandangan revolusioner mengenai tanah dikembangkan 

oleh Dokuchaev di Rusia pada sekitar tahun 1870, berdasarkan hasil 

pengamatannya terhadap perbedaan-perbedaan berbagai jenis tanah dan 

dijumpainya suatu jenis tanah yang sama jika kondisinya relatif sama. Masing-

masing jenis tanah mempunyai morfologi yang khas sebagai konsekuensi 

keterpaduan pengaruh spesifik dari iklim, jasad hidup (tanaman dan ternak), 

bahan induk, topografi dan umur tanah. Tanah merupakan hasil evolusi alam yang 

bersifat dinamis sepanjang masa (Hanafiah, 2010). 

Struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari partikel-partikel tanah. 

Gumpalan struktur terjadi jika partikel-partikel debu, pasir, dan liat saling terikat 

oleh suatu perekat seperti bahan organik atau oksida besi (Redaksi Agro Media, 

2007). Dinamika dan evolusi alam ini terhimpun dalam definisi bahwa tanah 

adalah “bahan mineral yang tidak padat (unconsolidated) terletak di permukaan 

bumi, yang telah dan akan tetap mengalami perlakuan dan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor genetik dan lingkungan yang meliputi bahan induk, iklim (termasuk 

kelembaban dan suhu), organisme (makro dan mikro) dan topografi pada suatu 

periode waktu tertentu. Satu penciri-beda utama adalah tanah ini secara fisik, 

kimia dan biologis, serta ciri-ciri lainnya umumnya berbeda dibanding bahan 

induknya, yang variasinya tergantung pada faktor-faktor pembentuk tanah 

tersebut (Hanafiah, 2005).  
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Sutanto (2005) berpendapat bahwa survei dan pemetaan tanah merupakan 

satu kesatuan kerja saling melengkapi dan saling memberi manfaat bagi 

peningkatan penggunaannya seperti keadaan fisik dan lingkungan lokasi survei, 

keadaan tanah, klasifikasi dan interpretasi kemampuan lahan serta 

saran/rekomendasi. Tanah yang baik dan subur adalah tanah yang mampu 

menyediakan unsur hara secara cukup dan seimbang untuk dapat diserap oleh 

tanaman. Hal ini dapat dilihat dari nilai produktifitas lahan, salah satunya dengan 

menganalisa konsentrasi unsur hara yang terkandung di dalam tanah tersebut 

(Yamani, 2010). 

Bagi tanaman fungsi pertama tanah sebagai media tumbuh adalah sebagai 

tempat akar berpenetrasi (sifat fisik) yang selama cadangan nutrisi (hara) masih 

tersedia di dalam benih, hanya air yang diserap oleh akar-akar muda, kemudian 

bersamaan dengan makin berkembangnya perakaran cadangan makanan ini 

menipis, untuk melengkapi kebutuhannya maka akar-akar ini mulai pula 

menyerap nutrisi baik berupa ion-ion anorganik seperti N, P, K dan lain-lain, 

senyawa organik sederhana, serta zat-zat pemacu tumbuh seperti vitamin, hormon 

dan asam-asam organik (sifat fisik, kimiawi dan biologis tanah). Kebutuhan suplai 

hara dari tanah ini makin meningkat selaras dengan menipisnya cadangan dari 

benih, hingga 100% tergantung pada tanah (juga dari air hujan) pada saat 

habisnya cadangan ini (Hanafiah, 2005). 

Bahan induk tanah mempunyai nilai pH yang bervariasi tergantung jenis 

mineral penyusunnya dan derajat pelapukannya, sehingga tanah-tanah muda yang 

baru terbentuk mempunyai nilai pH yang selaras dengan bahan induknya. Tanah-

tanah berbahan induk kapur karbonat ber-pH di atas 8, sedangkan yang bergaram 

Natrium (Na) dapat mencapai pH 10 (Hanafiah, 2005). Lahan bekas tambang 

yang telah direhabilitasi pH tanahnya berkisar 4,4 – 5,3, mengindikasikan bahwa 

tanah tergolong sangat masam – masam, sedang pH tanah pada kawasan hutan 

(tanah asli) pH nya berkisar antara 4,2 - 4,3 tergolong tanah sangat masam 

(Sudaryono, 2009). Rini dkk., (2009) menyatakan dengan penambahan abu boiler 

dapat menaikan pH tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi pada 

tanah gambut. Pada tanah-tanah yang mengandung unsur hara mikro yang 

berlebihan bagi pertumbuhan tanaman dapat dikendalikan dengan menstabilkan 
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ion-ion logam dalam larutan tanah yaitu dengan cara pengapuran, penggenangan 

dan pemberian bahan organik. Penanaman pupuk hijau secara periodik untuk 

mengurangi aktivitas ion-ion logam lebih spesifik, karena pupuk hijau ini bersifat 

ganda yaitu selain meningkatkan bahan organik tanah, juga menghasilkan asam-

asam organik yang membentuk kompleks organik yang dapat mengadopsi dan 

menjerat kation-kation logam (Lahuddin, 2007). Berikut karakteristik pH mulai 

dari sangat asam sampai sangat basa pada tanah mineral masam, yaitu: 

Tabel. 2.2. Karakteristik pH pada Tanah Mineral Masam 

Ph Kriteria 

1,00 - 3,99 Sangat asam 

4,00 - 4,99 Asam 

5,00 -  5,99 Asam sedang 

6,00 - 6,99 Sedikit asam 

7,00 - 7,99 Netral 

8,00 - 8,99 Sedikit basa 

9,00 - 9,99 Basa sedang 

10,00 - 10,99 Basa 

11,00 - 14,00 Sangat basa 

Sumber: (Barchia, 2009 dan Sulaeman, 2009) 

2.3. Kesuburan Tanah Perkebunan Kelapa Sawit  

Kesuburan tanah perkebunan kelapa sawit wilayah Sumatra menunjukan 

bahwa secara umum kesuburan tanahmya tergolong rendah hingga agak rendah, 

kemasaman (pH) tanah berkisar 4,7-5,5 yang tergolong rendah hingga sedang, 

selanjutnya pada lapisan bawah berada dibawah 2% berkisar 0,15-1,45% yang 

tergolong rendah Ratio C/N lapisan atas berkisar 10,50-20,40 yang tergolong 

sedang hingga tinggi selanjutnya pada lapisan bawah berkisar 5,7-10,75 yang 

tergolong agak rendah hingga sedang. Kandungan P tersedia umumnya adalah 

sangat rendah berkisar 1-3 ppm. Kation tertukaran K, Na, Ca, dan Mg juga 

tergolong rendah. Perimbangan hara K, Ca dan Mg dapat ditukar didalam tanah 

yang optimum untuk kelapa sawit mengikuti pola Ca >Mg>K, dimana hara K, Ca, 

dan Mg masing-masing menempati 10%, 60% Cad an 30% dari jumlah ketiga 

kation tersebut. Kebijakan pemupukan akan mengakibatkan nisbah Mg/K dan 

Ca/K  lebih kecil dari kondisi optimum, sehingga tanaman kelapa sawit berpotensi 

mengalami defisiensi Mg dan terganggunya perkembangan  perakaran aktif  
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kelapa sawit. Kejenuhan Al tergolong sedang hingga tinggi berkisar 7,47-70,0% 

KTK umumnya tergolong rendah hingga sedang berkisar 2,68-27,41 me/100 g 

dan KB tergolong rendah berkisar 3034%. Secara umum  tingkat kesuburan  tanah 

kebun wilayah Sumatra sedikit lebih baik dibanding tanah kebun wilayah 

Kalimantan (Winston, 2008). 

Tanah dapat dikatakan subur jika tanaman yang ditanam diatasnya dapat 

tumbuh dan produksinnya tinggi sepanjang tahun. Jadi kesuburan tanah adalah 

istilah yang menunjukan tingkat subur atau tidaknnya tanah untuk pertanian. 

Kesuburan tanah dibagi menjadi dua kategori yaitu kesuburan tanah aktual dan 

kesuburan hakiki (asli/alamiah), kesuburan tanah potensial,yaitu kesuburan tanah 

maksimum yang dapat diperoleh dengan campur tangan manusia melalui 

penerapan teknologi tepat guna. Kesuburan tanah terkait dengan kandungan 

semua unsur hara didalam  tanah yang diperlukan oleh tanaman, sehingga 

tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanah dikatakan 

mempunyai tingkat kesuburan tinggi/baik jika tanah menyediakan semua unsur 

hara yang diperlukan tanaman, sedangkan tanah dikatakan tidak subur jika tanah 

tersebut tidak mampu menyediakan semua unsur hara yang diperlukan. Adapun 

beberapa komponen yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah yaitu 

sifat fisika tanah, kimia tanah, dan sifat biologi tanah (Wayan dkk., 2014). 

2.3.1. Unsur Hara Mikro  

Kebutuhan tanaman akan unsur hara mikro telah diketahui cukup lama. 

Akan tetapi penggunaan secara luas unsur hara mikro dalam pupuk baru 

dilakukan akhir-akhir ini. Beberapa faktor mengapa unsur hara mikro menjadi 

sangat penting pada sekarang ini yaitu peningkatan hasil tanaman per satuan luas 

tanah berarti akan mengangkut atau menghilangkan unsur hara mikro yang ada di 

dalam tanah juga tinggi, sehingga makin lama tanah sudah tidak sanggup lagi 

untuk menyediakan dari proses pelapukan mineral untuk mencukupi kebutuhan 

tanaman. Apabila hasil tanaman dan pemberian pupuk NPK tidak setinggi pada 

saat ini, biasanya satu dari ketiga unsur hara makro tersebut yang menjadi faktor 

pembatas pertumbuhan tanaman. Teknologi pembuatan pupuk saat ini sangat 

pesat sehingga produksi-produksi pupuk saat ini mempunyai kemurnian tinggi 

atau bahan pengotor yang ada menjadi sangat sedikit, sehingga unsur hara mikro 
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yang selama ini sebagai pengotor atau bahan ikutanpun yang diberikan bersama-

sama pupuk menjadi sangat sedikit (Winarso, 2005). Untuk membandingkan nilai 

analisis dapat dilihat pada tabel 2.4.  

Tabel 2.3. Persyaratan Kadar Hara Mikro dalam Tanah  

Jenis Unsur 

Hara 
Batas normal Batas kritis Sumber 

Cu (ppm) 2-250 60-125 Sulaeman (2009) 

Mn (ppm) 20-10000 1500-3000 Sulaeman (2009) 

Zn (ppm) 1-900 70-400 Sulaeman (2009) 

Fe (ppm) 50-250 250-1000 Rosmarkam (2002) 

B (ppm) 1,5-3,0 3,0-6,0  Rosmarkam (2002) 

Sumber : Sulaeman (2009) , Rosmarkam dan Nasih (2002).   

Penelitian dan pengelolaan kesuburan tanah terfokus pada unsur hara 

esensial yaitu menyangkut jumlah hara, ketersediaannya untuk pertumbuhan 

tanaman, reaksi kimia hara dalam tanah, mekanisme kehilangan hara, dan proses 

yang menyebabkan tidak tersedianya unsur hara untuk tanaman dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. Apabila terlihat gejala kekurangan unsur hara mikro pada tanaman, 

aplikasi pemupukan melalui daun (foliar spray) dapat dilakukan. Tanah yang 

telah diketahui kahat hara mikro seperti pada tanah gambut untuk persemaian, 

akarnya dapat direndam pada larutan yang mengandung hara mikro tersebut 

(Rosmarkam dan Nasih, 2005). 

2.3.2. Tembaga (Cu)   

Menurut Yanti dkk., (2013), dengan penambahan pupuk anorganik kadar 

Zn, Cu, dan Pb bertambah, karena dengan penambahan pupuk anorganik maka pH 

dari campuran antara tanah dan pupuk anorganik menjadi lebih menurun pHnya. 

Apabila dibandingkan dengan unsur mikro lainnya seperti Zn
2+

 dan Mn 
2+

, maka 

Tembaga diikat lebih kuat oleh bahan organik, sehingga tembaga organik ini 

berperan penting dalam mengatur mobilitas dan ketersediaan Cu di dalam tanah 

(Stepanus dkk., 2013).  

Pada pH agak tinggi Cu berbentuk ion kupri (Cu
2+

) dan tidak mengendap. 

Pada pH yang lebih tinggi bentuk Cu(OH)
+
 lebih dominan dalam larutan tanah. 

Akan tetapi pada pH alkalis terjadi pengendapan Cu seperti bentuk CuO, Cu
2
O 

atau Cu(OH)
2
. Sebaliknya pada pH yang sangat rendah sering diendapkan oleh 
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adanya H2S dan membentuk CuS atau Cu
2
S. Tanah akan mengikat Cu dengan 

kuat pada pH 7-8 sebaliknya ikatan ini semakin melemah dengan menurunnya pH 

(Yanti dkk., 2013). 

Distribusi status hara Cu berkriteria cukup untuk Cu lebih besar 

dibandingkan berkriteria defisiensi. Dibandingkan unsur mikro lainnya Cu sangat 

mudah terikat oleh bahan organik sehingga membentuk Cu organik yang 

mengatur metabolisme dan ketersediaan Cu di dalam tanah. Tembaga yang terikat 

oleh bahan organik akan berkurang jumlahnya di dalam tanah (Stepanus et al., 

2013).;Ketersediaan Cu yang telah mencapai kriteria sedang pada dosis 600 kg/ha 

AJKS diduga karena sumbangan pelepasan Cu dari khelat Cu pada tanah. Bahan 

pengompleks Cu pada tanah sampel penelitian diduga mempunyai berat molekul 

rendah sehingga kestabilan Cu menjadi lebih rendah (Sari, 2011). 

2.3.3. Besi (Fe) 

Menurut Yanti dkk., (2013), bahwa kandungan logam banyak berasal dari 

tanah. Dimana dapat kita ketahui bahwa logam-logam kebanyakan berasal dari 

pelapukan dan mineral. Diketahui bahwa jumlah Fe dalam tanah akan 

mempengaruhi ketersediaan hara fosfat untuk pertumbuhan tanaman. Bila Fe 

berkadar tinggi maka fosfat akan terikat dengan Fe dan membentuk ikatan yang 

tidak dapat larut dalam air, akibatnya fosfat tidak tersedia untuk pertumbuhan 

tanaman. Nilai Fe atau kandungan besi dalam tanah di wilayah studi berkisar 

antara 40 – 58 ppm, nilai ini tergolong tinggi sampai sangat tinggi (Sudaryono, 

2009).  

Dengan pola pemupukan di dalam piringan, unsur hara makro dan mikro 

terdistribusi nyata (p<0,05) sepanjang titik pengamatan dari 1 m hingga 4,5 m dari 

pangkal batang kelapa sawit kecuali unsur N, Fe dan Mn pada kedalaman 0-15 cm 

kemudian N, Mg, Fe dan Mn pada kedalaman 15-30 cm. Konsentrasi tertinggi 

terdapat pada titik terdekat dengan pangkal batang dan menurun dengan semakin 

jauh jarak dari pangkal batang. Piringan kelapa sawit dengan radius 2 m 

merupakan daerah dengan rata-rata konsentrasi unsur hara yang lebih besar 

dibanding daerah lain di luar piringan (Marwanto dkk., 2012). Unsur Fe dalam 

tanaman tidak mobil sehingga tidak bisa ditranslokasikan di dalam tanaman, 

sehingga gejala defisiensi terlihat pada bagian tanaman yang muda dan bagian 
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atas tanaman. Menurut Hanafiah (2010) bahwa Fe digunakan oleh tanaman untuk 

sintesis klorofil dan protein pembawa elektron pada fotosintesis dan respirasi, dan 

dalam proses fiksasi nitrogen. Defisiensi berat bisa merubah daun dari hijau pucat 

hingga menjadi putih. Defisiensi Fe bisa disebabkan oleh tidak setimbangnya 

metal-metal di dalam tanaman seperti Mo, Cu, atau Mn. Faktor lain yang bisa 

memperparah defisiensi Fe adalah kelebihan P dalam tanah, kombinasi pH tinggi, 

tanah dingin dan basah, tingginya kadar karbonat di dalam tanah, perbedaan 

genetik tanaman, dan kadar bahan organik tanah rendah (Winarso, 2005). 

2.3.4. Mangan (Mn) 

Suhariyono dan Menry (2005) menyatakan bahwa hanya beberapa unsur 

terlihat lebih tinggi konsentrasinya pada musim hujan daripada pada musim 

kemarau yaitu unsur P dan S. Sebaliknya konsentrasi unsur-unsur Ca, V, Mn, Fe, 

Co, dan Zn lebih tinggi pada musim kemarau dibandingkan pada musim hujan. 

Sedangkan konsentrasi unsur-unsur dalam tanah pada musim kemarau dan musim 

hujan bernilai sama atau hampir berdekatan adalah unsur-unsur Cl, K, Cu, dan Pb. 

Konsentrasi unsur yang bernilai tinggi dalam tanah di Paiton pada musim 

kemarau dan musim hujan adalah unsur P, S, Cl, K, Ca, dan Fe. Unsur Mn banyak 

terdapat di dalam tanah yang mengandung asam dan mencapai tingkat toksik di 

bawah pH 6,5. Umumnya Mn terlepas dari tanah asam dan deposit pada lapisan 

tanah basa. Banyak tanaman mengandung sekitar 50 ppm Mn yang banyak 

berfungsi untuk fotosintesis, respirasi, dan metabolisme nitrogen, karena Mn 

membentuk jembatan antara enzim dan substratnya. Telah diketahui bahwa unsur 

Mn tidak hanya tergantung pada asupan dari pupuk yang diberikan tetapi juga 

diambil dari dalam tanah. Pupuk hanya berfungsi  sebagai supplement dalam 

memacu pertumbuhan tanaman (Basmal dkk., 2014).  

Gejala defisiensi Mn biasanya gejalanya berhubungan dengan defisiensi 

Zn, tetapi defisiensi Mn tidak jelas sekali perubahan warnanya. Gejala ditandai 

dengan adanya daerah hijau pucat diantara tulang daun sekunder pada daun muda, 

sedangkan daerah panjang tulang daun berwarna hijau, dan lebih jelas terlihat 

pada daun yang terkena cahaya matahari. Umumnya gejala menjadi hilang setelah 

daun menjadi tua. Kebalikan dengan defisiensi Zn, daun tidak berubah ukurannya, 

jadi tetap berukuran normal (Dwiastuti dan Sutopo, 2006).  
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Mangan tidak dapat ditranslokasikan di dalam tanaman, maka gejala 

kekurangan terjadi pada bagian-bagian pusat pertumbuhan dan bagian atas atau 

muda tanaman, yang ditunjukkan oleh klorosis antar kerangka daun (vein) dan 

kadang-kadang nampak bintik-bintik berwarna hitam kecoklatan. Dalam tanaman 

biji-bijian tampak keunguan dekat pangkal daun muda, dan pada tanah-tanah yang 

ber-pH netral hingga alkalin, serta tanah netral tetapi kadar Mn rendah. Walaupun 

defisiensi sering diasosiasikan dengan pH tanah tinggi, akan tetapi defisiensi 

dapat terjadi karena ketidak seimbangan dengan unsur hara lain seperti Ca, Mg, 

dan Fe. Kelembaban tanah juga berpengaruh pada ketersediaan Mn. Gejala 

defisiensi Mn yang ditunjukkan pada tanah-tanah dingin dan tergenang serta kadar 

bahan organik tinggi erat hubungannya dengan aktifitas mikro organisme 

(Winarso, 2005). 

2.3.5. Seng (Zn) 

Menurut Ratmini (2014), peningkatan hara mikro dalam produk tanaman 

semakin dirasa penting. Hara mikro memegang peran yang sangat penting dalam 

proses metabolisme pada manusia, tanaman, dan hewan. Kekurangan unsur hara 

mikro akan mempengaruhi beberapa kerja enzim dan mengakibatkan metabolisme 

akan tergangngu. Pada tanaman kekurangan Zn akan dapat mengurangi hasil, 

karena Zn sangat penting dalam pengisian biji terutama untuk tanaman serealia. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan Zn adalah kemasaman 

tanah, interaksi dengan hara lainnya, bahan organik tanah, kondisi iklim, aktivitas 

biologi, jerapan Zn dan faktor tanaman. Kelarutan Zn sangat tergantung kepada 

pH tanah, semakin kecil pH campuran antara tanah:pupuk anorganik maka nilai 

dari unsur hara mikro (Zn, Cu, Pb) semakin bertambah. Penurunan pH dari 6,68 

menjadi 6,44 dapat menaikkan kelarutan Zn dari 1553,19 mg/Kg menjadi 1616,21 

mg/Kg, Cu dari 171,72 menjadi 236,03 mg/Kg dan Pb dari 340,31 mg/Kg menjadi 

430,43 mg/Kg (Yanti dkk.,2013). 

 Peningkatan kadar unsur dalam tanah dapat terjadi akibat penambahan 

dari luar melalui udara dan air (polusi) atau dari limbah. Peningkatan ini dapat 

melebihi ambang batas bagi kehidupan biologi di dalam tanah maupun di 

permukaan tanah khususnya unsur logam seperti Zn, Cu, Pb, dan Cd. Kadar yang 

berlebihan dari keempat unsur tersebut, baik secara sendiri maupun bersama-sama 
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dapat meracun tanaman tingkat tinggi, bahkan dapat meracuni bakteri-bakteri 

yang bermanfaat dalam tanah, seperti bakteri Rhizobium yang terdapat pada akar 

tanaman leguminosa (Lahuddin, 2007).; Menurut Juliati (2008), efisiensi 

penggunaan pupuk Zn makin menurun seiring dengan peningkatan dosis pupuk 

Zn dan P yang diaplikasikan. Tinggi tanaman hampir sama pada masing-masing 

perlakuan, baik pemupukan Zn dan P maupun interaksinya, tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, 

bobot kering akar, maupun bobot kering tanaman jeruk pada tanah inseptisol 

setelah 2 bulan. Tumbuhan memerlukan sejumlah nutrisi untuk menunjang hidup 

dan pertumbuhannya. Tumbuhan membutuhkan unsur makro dan mikro dalam 

jumlah tertentu yang bervariasi tergantung jenis dan tingkat kebutuhan aktivitas 

nya (Yanti dkk., 2013). Defisiensi Zn dapat terjadi pada tanah-tanah dengan 

kandungan P tinggi Beberapa spesies tanaman menunjukkan adanya interaksi Zn 

dan P. Hasil penelitian lapangan dan perhitungan apabila tanah mengandung P 

tinggi dan aplikasi pemberian P setiap musim/tahun masih dibutuhkan untuk hasil 

yang tinggi, maka setiap kg Zn seharusnya diberikan untuk setiap pemberian 22,4 

kg fosfat (Ratmini, 2014). Unsur Zn diperlukan tanaman untuk aktifator enzim 

yang mengatur bermacam-macam aktifitas metabolik, pembentukan klorofil, dan 

mencegah perusakan molekul-molekulnya (Hanafiah, 2010). 

Salah satu tindakan perawatan tanaman yang berpengaruh besar terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman adalah pemupukan. Pemupukan berpengaruh 

terhadap meningkatnya kesuburan tanah yang menyebabkan tingkat produksi 

tanaman menjadi relatif stabil serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap 

serangan penyakit dan pengaruh iklim yang merugikan. Pemupukan juga 

bermanfaat melengkapi ketersediaan unsur hara di dalam tanah untuk memenuhi 

kebutuhan tanaman (Fauzi dkk., 2012). 

2.3.6. Boron (B) 

Sumber B dalam tanah berasal dari beku seperti batuan granit (15 ppm) 

dan batuan basalt (5 ppm), batuan endapan seperti batuan kapur (20 ppm), batu 

pasir (35 ppm) dan batu liat (100 ppm) (Damanik dkk., 2010). Menurut 

Poerwowidodo (1992), bahwa pelapukan batuan yang mengandung boron akan 

menghasilkan borat dalam larutan tanah. Unsur B dibutuhkan untuk dalam 
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translokasi gula, metabolisme karbohidrat, proses sintesis asam nukleat, dan 

berfungsi pada membran (Hanafiah, 2010).; Kelapa sawit yang kekurangan B 

mengalami ganguan dalam pertumbuhannya. Pada tanaman muda yang 

kekurangan B pertumbuhan daun muda lamban dan batang kecil sehingga 

tanaman akan mudah roboh atau tumbang. Pada tanaman berbuah pasir dan 

tanaman menghasilkan kekurangan B ditandai dengan gagalnya buah terbentuk 

akibat penyerbukan yang tidak terjadi. Boron dalam tanah berbeda dengan fosfat, 

jumlah fosfat akan meningkat seiring dengan peningkatan pH dan sebaliknya 

Boron akan berkurang jumlahnya di dalam tanah (Stepanus dkk., 2013).  

Defisiensi B sudah terjadi pada beberapa negara atau wilayah. Hal ini ditunjukkan 

dari pengaruh pemupukan pupuk B pada pertumbuhan tanaman menunjukkan 

adanya respon tanaman alfalfa sering menunjukkan respon terhadap  pemupukan 

B akan tetapi sebagian besar buah dan sayur tidak menunjukkan respon. 

Defisiensi B umumnya mencirikan tanaman menjadi pendek, dan pada awalnya 

ditunjukkan pada pusat-pusat pertumbuhan dan daun muda. Hal ini menunjukkan 

bahwa B tidak mudah ditranslokasikan di dalam tanaman (Winarso, 2005).  

 

2.4. Peremajaan Kelapa Sawit 

Peremajaan kelapa sawit dari segi pengusahaan, suatu kebun kelapa sawit 

dianggap sudah tua jika berumur sekitar 20 sampai 25 tahun dan perlu 

diremajakan. Peremajaan tanaman (replanting) dilakukan agar hasil produksi 

kebun sawit tidak menurun secara drastis. Pada tahap ini diperlukan perencanaan 

yang matang dan terperinci untuk menghindari terjadinya kerugian selama 

kegiatan peremajaan. Mengatasi hal tersebut, peremajaan dapat dilakukan secara 

bertahap dengan membagi areal tanaman tua menjadi beberapa wilayah 

pengerjaan (Julianto, 2016). 

Tanaman kelapa sawit yang melewati umur ekonomis harus segera 

diremajakan untuk memperbaiki produktivitas yang menurun tajam.Standar 

produktivitas yang dapat dijadikan patokan masa. Peremajaan adalah sekitar 10 

ton TBS/ha/tahun. Selain produktivitas, efektivitas panen dan kerapatan tanaman 

menjadi pertimbangan lain dalam penentuan masa Peremajaan. Efektivitas panen 

akan rendah apabila ketinggian pohon kelapa sawit telah melebihi 12 meter. 
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Selain itu, peremajaan perlu dilakukan apabila kerapatan tanaman lebih 80 pohon 

per hektare. Disamping tanaman kelapa sawit milik pekebun yang umurnya sudah 

melampaui umur ekonomis dimaksud, terdapat tanaman pekebun swadaya yang 

produktivitasnya rendah, sehingga perlu diakukan peremajaan. Peremajaan 

Perkebunan Kelapa Sawit dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan 

yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling 

memperkuat dan saling ketergantungan (Sulaeman. 2009); Menurut Farmelia 

dkk.,(2015) pertimbangan utama dilakukan peremajaan kelapa sawit adalah umur 

tanaman yang akan dan telah mencapai umur ekonomis yaitu sekitar 25 tahun, 

tanaman tua dengan produktivitas rendah atau dibawah 13 ton TBS/ha/tahun yang 

mengakibatkan keuntungan yang diperoleh oleh petani menurun.  

Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan  melakukan 

penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara 

keseluruhan maupun secara bertahap (Permentan, 2016). 

2.4.1. Sistem Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 

Sistem Peremajaan tanaman kelapa sawit secara umum ada empat macam, 

yaitu sistem tumbang serempak, sistem underplanting/sistem peremajaan 

bertahap, dan sistem tumpang sari (intercropping). Kegiatan peremajaan pada 

kebun plasma dan swadaya dapat menyebabkan terhentinya pendapatan mereka. 

Oleh sebab itu, kegiatan peremajaan kelapa sawit bagi perkebunan harus 

mempertimbangkan kelangsungan pendapatan perkebunan. Selain itu, sistem 

Peremajaan kelapa sawit untuk kebun plasma dan swadaya juga harus 

mempertimbangkan efisiensi biaya. Sistem Peremajaan yang dianggap sesuai 

dengan kondisi 14 usaha pekebun dan direkomendasikan yaitu sistem tumbang 

serempak. Sistem ini dapat dikombinasikan dengan sistem tumpang sari, dengan 

menanam tanaman pangan di sela tanaman TBM 1 - TBM 2.Pola Peremajaan 

seperti ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan pendapatan pekebunan. Dalam 

pelaksanaan sistem Peremajaan untuk perkebunan, ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan. Pertama, adalah kondisi lahan apakah tergolong dalam endemik 

atau non endemik Ganoderma. Kedua, adalah jenis tanah yang akan diremajakan 

apakah tergolong dalam jenis tanah mineral atau gambut/pasang surut. Selain 
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berpengaruh pada tahapan pelaksanaan peremajaan, beberapa hal tersebut juga 

berpengaruh terhadap biaya. Tahapan, peremajaan tanaman kelapa sawit yang 

disusun mengacu pada sistem penumbangan serempak dengan pertimbangan 

bahwa sistem ini memiliki keunggulan, yaitu adanya pengolahan tanah yang lebih 

intensif sehingga persiapan lahan menjadi lebih baik dan dapat menyediakan 

media tanam yang lebih ideal bagi tanaman. Selain itu, adanya pencacahan batang 

dan penanaman kacangan pada sistem ini dapat bermanfaat untuk mempercepat 

laju pelapukan, menjaga kelembaban tanah, menekan resiko serangan hama 

O.rhinoceros, dan mengurangi penyebaran penyakit Ganoderma sp. (Permentan, 

2016). 

Penyusunan rencana replanting kelapa sawit menrut Permentan (2016), 

hal yang diperlukan agar pelaksanaan replanting dapat dilaksakan dengan baik. 

Dengan cara diperhatikan rancangan sebagai berikut: 

a.  Pendataan luasan dan pemetaan blok-blok yang akan direplanting. Peta dan 

data blok-blok yang akan direplanting harus mencakup informasi peta akses 

lokasi, luasan blok-blok, kondisi lahan, dan kemungkinan kendala yang akan 

ditemui dalam pelaksanaan replanting.  

b.  Pemilihan blok yang akan direplanting di dasarkan pada produksi tanaman, 

kerapatan tanaman, serangan hama/penyakit tanaman, tinggi tanaman, dan 

efektivitas kegiatan pemanenan. Aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan 

dalam menentukan umur ekonomis tanaman. 

c.  Waktu pemesanan benih disesuaikan dengan rencana waktu penanaman agar 

pada saat penanaman, benih siap tanam sudah tersedia. Pemesanan benih 

unggul harus dari produsen benih/bahan tanaman kelapa sawit yang 

terpercaya agar produktivitas dapat tercapai secara optimal. 

d.  Pemilihan lokasi pembenihan harus memenuhi persyaratan lokasi 

pembenihan yaitu memiliki topografi yang relatif datar, dekat dengan sumber 

air, bebas hama penyakit tanaman, dan memiliki akses transportasi yang 

mudah dijangkau.  

e.  Penyiapan alat dan bahan serta perencanaan biaya replanting.  
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f.  Untuk memberikan gambaran umum kondisi areal yang akan direplanting 

perlu bantuan foto udara, yaitu bermanfaat untuk membantu proses pemetaan 

dan memberikan informasi kondisi lahan secara umum.  

Menumbang dan mencacah penumbangan tanaman kelapa sawit dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat berat, dengan teknik menumbang habis 

seluruh tanaman kelapa sawit kemudian setelah ditumbang, dirumpuk di areal 

bekas jalan kontrol, maka batang kelapa sawit langsung di cacah (chipping). 

Pencacahan dilakukan pada saat tanaman kelapa sawit batangnya masih segar. 

Jika batang sudah kering akan sulit dicacah. Pencacahan batang/pelepah dilakukan 

menggunakan excavator dengan bucket khusus untuk chipping. Pencacahan 

batang dilakukan dengan dimensi tebal 5-20 cm dengan arah potongan 

membentuk sudut 45
o
-60

o
. Pencacahan batang dimaksudkan untuk mempercepat 

proses dekomposisi (Permentan, 2016). 

Rehabilitasi Infrastruktur rehabilitasi jalan sangat berpengaruh pada 

produksi, seperi jalan yang menghubungkan areal produksi pada lokasi 

perkebunan yaitu jalan utama berfungsi untuk sarana transportasi.jalan koleksi, 

yaitu jalan yang menghubungkan areal produksi ke jalan produksi atau langsung 

jalan utama dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan transportasi hasil. 

Selain rehabilitasi jalan dan parit drainase juga perlu dilakukan perbaikan 

jembatan, gorong-gorong, dan titik panen untuk memperlancar transportasi di 

areal kebun (Permentan, 2016). 

 


