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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) termasuk dalam  Regnum Plantae, 

Divisi Embryophyta, Sub divisio Siphonagama, Classis Angiospermae, Ordo 

Monocotyledonae, Famili Arecaceae, Sub-Familia Cocoideae, Genus Elaeis dan 

Species Elaeis guineensis Jacq, Elaeis oleifera, dan Elaeis  odora (Dede, 2008). 

   Kelapa  sawit  termasuk  tumbuhan  pohon,  tingginya dapat  mencapai  

24  meter.  Bunga  dan  buahnya  berupa  tandan,  serta  bercabang banyak.  

Buahnya  kecil  dan  apabila  masak,  berwarna  merah  kehitaman.  Daging 

buahnya  padat.  Daging  dan  kulit  buahnya  mengandung  minyak.  Minyaknya  

itu digunakan  sebagai  bahan  minyak  goreng,  sabun,  dan  lilin.  Ampasnya 

dimanfaatkan  untuk  makanan  ternak,  khususnya  sebagai  salah  satu  bahan 

pembuatan  makanan  ayam.  Tempurungnya  digunakan  sebagai  bahan  bakar  

dan arang. (Lubis, 2008) 

 Kelapa sawit berkembang biak dengan cara generatif. Buah sawit matang 

pada kondisi tertentu embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas (plumula) 

dan  bakal  akar  (radikula).  Kelapa  sawit  memiliki  banyak  jenis,  berdasarkan 

ketebalan  cangkangnya  kelapa  sawit  dibagi  menjadi  Dura,  Pisifera,  dan  

Tenera. ( Dedek, 2016 ) 

 Tipe  tenera  mempunyai  sifat-sifat  yang  berasal  dari  dua  induknya 

yaitu dura  dan  pisifera.  Tipe  inilah  yang  banyak  ditanam  di  perkebunan-

perkebunan pada  saat  ini.  Tebal  cangkang  sedang,  berkisar  antara  (0,5−4)  

mm  dan  terdapat lingkaran  serabut  di  sekelilingnya.  Persentase  daging  buah  

terhadap  buah  tinggi antara (60−96)%. Tandan buah yang dihasilkan oleh tenera 

lebih banyak daripada dura, tetapi ukuran tandannya relatif  lebih kecil.(Dedek, 

2016) 

Sistem  perakaran  kelapa  sawit  merupakan  akar  serabut  yang  dibagi 

menjadi akar primer, akar sekunder dan akar tertier. Kedalaman akar mencapai  

±1  m  dan  panjang  akar  yang  tumbuh  menyamping  mencapai  6  m.  batang  

kelapa sawit tidak bercabang dan tidak mempunyai kambium dengan diameter 

mencapai 90 cm dan ketinggian kurang dari 12 m. Panjang pelepah mencapai 9 m 
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dengan jumlah anakan daun sekitar 125−200 di kiri dan kanan. Umur 12−14 bulan 

setelah tanam,  kelapa  sawit  mulai  berbunga  dan  mulai  dipanen  pada  umur  

2−4  tahun setelah tanam. ( Lubis, 1992 )    

2.2.  Syarat Tumbuh Kelapa Sawit  

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada suhu 27
o
C dengan 

suhu maksimum 33
o
C dan suhu minimum 22°C. Curah hujan rata-rata tahunan 

yang memungkinkan untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 1250-3000 mm 

yang merata sepanjang tahun, curah hujan optimal berkisar 1750-2500 mm. Lama 

penyinaran matahari optimal adalah 6 jam per hari dan kelembaban nisbi untuk 

kelapa sawit pada kisaran 50-90 % (optimal 80 %). Elevasi untuk pengembangan 

kelapa sawit adalah kurang dari 400 m dari permukaan laut. Tanaman kelapa 

sawit dapat diusahakan pada tanah yang memiliki tekstur agak kasar sampai halus 

yaitu antara pasir berlempung sampai lempung berliat (Buana, et.al., 2006). Sifat 

fisik tanah yang baik menurut Lubis (2008) untuk kelapa sawit adalah :  

1. Solum tebal 80 cm (merupakan media yang baik bagi perkembangan akar 

sehingga efisien penyerapan hara tanaman akan lebih baik).  

2. Perkembangan struktur baik, konsistensi gembur sampai agak teguh dan 

permeabilitas sedang.  

3.  pH tanah yang terbaik pada 5-5.5.  

4.   Kandungan unsur hara tinggi. 

2.3. Ganoderma boninense  

Jamur Ganoderma boninense merupakan salah satu patogen yang 

menyerang tanaman kelapa sawit. Jamur ini menyebabkan penyakit Busuk 

Pangkal Batang (BPB) pada kelapa sawit. Penyakit ini merupakan penyakit 

terpenting pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Mulanya, Ganoderma 

boninense hanya menyerang tanaman kelapa sawit yang berumur lebih dari 25 

tahun, tetapi  pada dasawarsa terakhir ini dapat menyebabkan kerugian besar pada 

tanaman yang berumur 10-15 tahun, bahkan sekarang penyakit ini ditemukan 

dapat  menyerang pembibitan kelapa sawit. Penyakit ini telah menyebabkan 
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kematian kelapa sawit hingga 80% atau lebih dari populasi kelapa sawit di 

beberapa perkebunan di Indonesia. (Yetti, 2013)  

Jamur Ganoderma bininense memiliki kemampuan untuk mengurai lignin 

menjadi karbon dioksida dan air dengan cara memutus struktur cincin monomer 

dari lignin, sehingga memudahkan untuk akses energi melalui selulosa. Enzim 

yang digunakan untuk memutus struktur monomer lignin adalah lignolitik. Enzim 

ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, ligninolitik yang dapat mendegradasi 

dengan cepat termasuk manganase peroksidase (MnP), lakase, dan lignin 

peroksidase (LIP). Jamur busuk putih juga menghasilkan ligninolitik yang tidak 

diklasifikasikan bergantung dari peroksidase dan lakase (fenol  oksidase, LAC)  

yang mengalami proses oksidase. Enzim peroksidase yang terkandung dalam 

ligninolitik memerlukan peroksida untuk dapat bekerja dengan baik. Lakase 

mengoksidasi fenol dalam lignin menjadi radikal fenoksi yang dapat didegradasi 

lebih lanjut menjadi struktur lain. Lakase berperan dalam degradasi lignin melalui 

oksidasi gugus fenol menjadi quinon, pengoksidasinya melalui proses dimetilasi 

yang akan mengubah metoksi menjadi metanol. Delignifikasi  dapat berupa proses 

perombakan lignin atau pelepasan lignin dari ikatannya  dengan selulosa. LIP 

dapat menyerang tanaman dengan cara mendegradasi lignin terkadang juga 

selulosa (Dede, 2008). 

2.4. Tanah Gambut 

Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan 

organik  (C-organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik 

penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk 

sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karenanya 

lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (back swamp) atau daerah 

cekungan yang drainasenya buruk. 

Riau memiliki lahan gambut yang luas, Namun karena variabilitas lahan 

ini sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan maupun 

kesuburannya, tidak semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal pertanian. 

Luas total lahan gambut di Riau adalah 4.043.600 ha, namun yang layak 

digunakan untuk Pertanian adalah 774.946 ha. (BB Litbang SDLP., 2008). 
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 Pencegah kerusakan lahan gambut dilakukan oleh Menteri Pertanian 

dengan mengeluarkan Peraturan Menteri no. 14/2009 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Dalam Peraturan 

Menteri tersebut diatur bahwa pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat 

dilakukan di lahan gambut tetapi harus memenuhi persyaratan yang dapat 

menjamin kelestarian fungsi lahan gambut. Persyaratan tersebut antara lain: (a) 

diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan 

lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah 

gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam; (d) tingkat kematangan 

gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan (e) tingkat kesuburan 

tanah gambut tergolong eutropik.  

2.5. Trichoderma viride 

Trichoderma viride adalah jamur antagonis yang merupakan salah satu 

jamur tanah yang termasuk Divisio : Ascomycota, Sub divisi : Pezizonmycotina 

Clasis: Sordariomycetes, Ordo : Hypocreales, Familia : Hypocreaceae, Genus : 

Trichoderma, dan Species: Trichoderma viride. (Dede, 2008) 

 Jamur Trichoderma viride merupakan jamur antagonis yang berfungsi 

lebih efektif dalam merombak bahan organik yang sulit dilapukkan karena 

menghasilkan enzim-enzim selulosa yang dapat menghasilkan berbagai enzim, 

termasuk selulase dan kitinase yang dapat mendegradasi selulosa dan kitin 

masing-masing (Niken, 2009). Jamur Trichoderma viride diketahui memiliki 

beberapa mekanisme  dalam pengendali penyakit tanaman seperti melalui 

mikroparasitisme, antibiosis,  kompetisi nutrisi, melarutkan nutrisi anorganik, 

inaktivasi enzim patogen serta  mekanisme induksi resistensi. Jamur renik ini juga 

mampu berkompetisi dengan Jamur patogen lainnya. Adanya kemampuan 

kompetisi ini menyebabkan  terhambatnya pertumbuhan patogen tanaman. 

Trichoderma viride mempunyai  peranan penting dalam mengendalikan berbagai 

penyakit salah satunya BPB yang disebabkan oleh patogen jenis jamur pada 

tanaman. (Dedek, 2016) 

Aplikasi Trichoderma viride pada medium gambut di pembibitan utuma 

kelapa sawit menunjukan bahwa Trichoderma viride mampu merombak bahan 
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organik pada tanah gambut dan menyediakan unsur hara yang cukup bagi 

tanaman karena unsur hara telah dipergunakan oleh mikroorganisme tersebut 

untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat menekan perkembangan Ganoderma 

boninense di pembibitan utama kelapa sawit. Menurut Susanto (2002), 

mikroorganisme akan menggunakan nitrogen sebagai sumber energi untuk 

berkembang baik dan mendekomposisi bahan organik. Tricoderma viride 

diketahui menghasilkan tiga jenis kitinase, yaitu NAGse, kitobiosidae dan 

endokinase, Tricoderma viride membutuhkan temperatur optimum 30°C dan pH 

optimum 5,5.(Nugroho et al, 2003) 

 


