
II. TINJUAN PUSTAKA

2.1.Tanaman  Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) berasal dari Afrika Barat,

tetapi dapat dikembangkan diluar daerah asalnya termasuk Indonesia. Pada tahun

1848 tanaman kelapa sawit pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa

Belanda, yang berasal dari Baurbon atau Mauritius dan Amsterdam masing-

masing sebanyak dua batang. Bibit tersebut ditanam di kebun raya Bogor dan

dijadikan sebagai tanaman koleksi (Setyamidjaja, 1993).

Klasifikasi kelapa sawit menurut Sunarko (2007) adalah sebagai berikut;

Kerajaan: Plantae; Divisi; Magnoliophyta; Kelas: Liliopsida; Ordo: Arecales;

Family: Areaceae; Genus: Elaeis; Spesies: Elaeis guinensis Jacq. Tanaman kelapa

sawit memiliki beberapa tipe, berdasarkan ketebalan cangkang  tanaman kelapa

sawit dibagi menjadi tiga tipe, yaitu Dura, Pisifera, dan Tenera (Gambar 2.1.).

Sumber: Sunarko 2007

Gambar 2.1 Bentuk Buah Kelapa sawit

Ciri-ciri dari beberapa varietas kelapa sawit adalah sebagai berikut: Dura,

memiliki ketebalan cangkang 3-5 mm, daging buah tipis dan rendemen minyak



15-17%. Tenera memiliki ketebalan cangkang agak tipis yaitu 2-3 mm, daging

buah tebal dan rendemen minyak 21-23%, Pisifera memilki cangkang yang tipis,

rendeman minyak 23-24 %, tetapi tandan buahnya hampir selalu gugur sebelum

matang (Sunarko, 2007).

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu, pada batang

terdapat bunga betina yang letaknya terpisah pada tandan bunga yang berbeda.

Tanaman kelapa sawit mulai berbuah setelah ditaman 2,5 tahun dan beratnya

dapat melebihi 20 g per biji. Tanaman kelapa sawit yang normal akan dapat

menghasilkan buah 20-22 tandan pertahun. Susunan daun kelapa sawit mirip

dengan tanaman kelapa yaitu menbentuk susunan daun majemuk. Daun-daun akan

membentuk suatu pelepah berkisar antara 250- 400 helai dan panjangnya dapat

melebihi 1,2 meter (Sastrosayono, 2004). Menurut Setyamidjaja (1993), untuk

menperoleh benih yang baik maka menyerbukan yang terjadi pada bunga benina

dari pohan induk harus dilakukan secara terkontrol. Untuk itu penyerbukan harus

dilakukan secara buatan atau assited pollination.

Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman monokotil, batang silinder

dengan diameter antara 20-70 cm, tetepi pada pangkalnya membesar. Batang

berfungsi sebagai penyangga tajuk serta menyimpan dan mengangkut bahan

makanan. Batang kelapa sawit yang dibudidayakan tumbuh lurus ke atas dengan

ketinggian 15-18 meter. Kelapa sawit merupakan tanaman palmae yang

mempunyai akar serabut. Akar kelapa sawit akan tumbuh ke bawah dan ke

samping menbentuk primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Disamping itu akan

tumbuh akar-akar nafas yang timbul di atas permukan tanah atau dalam tanah



dengan aerase baik. Fungsi akar adalah untuk menyangga bagian atas tanaman

dan menyerap zat hara (Sastrosayono, 2004).

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang berumur panjang dengan

umur 23-30 tahun. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis 15º  LU dan 15º LS

dengan curah hujan optimum 2000-3000 mm pertahun. Untuk pertumbuhan

vegetatif suhu rata- rata terendah 20º C dan ketinggian tempat yang sesuai adalah

mulai dekat pantai sampai 500 meter dari permukan laut. Penyinaran matahari

kisaran antara 1800-2500 jam tiap tahun (Affandi, 1993).

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah terutama

pada tanah Lantosol, Pidsolik Merah Kuning, Hidromofik kelabu, dan Aluvial

yang meliputi tanah gambut, dataran pantai, dan muara sungai. Untuk

mendapatkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang optimal memerlukan

keadaan tanah yang mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika yang baik. Sifat

fisiknya meliputi derainase yang baik dan permukaan air tanahnya cukup dalam,

reaksi tanahnya masam dengan pH antara 4-6 dan kaya akan humus. Sifat kimia

adalah mengandung unsur hara yang banyak, jenis tanahnya yang baik yaitu

bertekstur liat, liat berlempung, dan liat berpasir. Selain dari sifat fisika dan sifat

kimianya perkebunan tanaman kelapa sawit menginginkan adanya letak

topograrafis baik untuk mempermudahkan dalam proses pengangkutan dan

transportasi (Setyamidjaja, 1993).

Pembibitan kelapa sawit bertujuan untuk mendapatkan bibit yang kuat

sebelum ditanam di lapangan. Dalam pembibitan faktor pupuk dan medium

tanaman perlu diperhatikan. Baik tidaknya bibit yang diperoleh dari pembibitan

akan mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Untuk memperbaiki sifat fisika,



kimia, dan biologis tanah dapat diusahakan dengan pemberian pupuk organik

dengan menambah unsur hara makro dan mikro  yang juga dapat memperbaiki

stuktur tanah pertanian (Lingga & Marsono, 2005).

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit

rakyat adalah karena teknologi produksi yang diterapkan yang masih relatif

sederhana, mulai dari pembibitan sampai dengan panen. Dengan menerapkan

teknologi budidaya yang tepat, akan berpotensi untuk meningkatkan produksi

kelapa sawit. Penerapan teknologi pembibitan kelapa sawit yang baik, merupakan

salah satu hal yang harus dilakukan, karena dengan pembibitan yang baik maka

akan berpengaruh pada produktivitas tanaman, dan juga terhadap umur tanaman

berproduksi. Selain penggunaan benih unggul dipembibitan, yang harus

mendapatkan perhatian adalah pemeliharaan bibit, terutama yang berkaitan

dengan pemupukan. Penggunaan pupuk di pembibitan sangat dianjurkan pada

pembibitan tanaman tahunan seperti kelapa sawit, dan sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan mutu bibit kelapa sawit (Jannah et al. 2012).

2.2. Urine Sapi

Sutedjo (2002), menyatakan bahwa pemupukan adalah salah satu cara

pemberian atau penambahan zat-zat kepada tanaman atau unsur hara yang tidak

cukup terkandung di dalam tanah. Tinggi rendah kenaikan hasil dari pemupukan

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain jenis tanaman yang ditanam, keadaan

tanah, keadaan iklim, dan teknik dalam melakukan pemupukan. Selanjutnya

pemupukan secara efektif dan efesien tergantung pada jenis pupuk, dosis pupuk,

metode, dan waktu pemberian pupuk. Hakim et al. (1986), mengemukakan bahwa



pupuk organik penting dalam menciptakan kesuburan tanah baik secara fisika,

kimia, maupun biologis tanah yaitu sebagai sumber hara bagi tanaman, sumber

energi dari sebagian mikrooganisme tanah, serta dapat menaikkan kapasitas air

pada tanah masam.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Prawoto & Suprijadji (1992),

mengaplikasikan bahwa air seni hewan mengandung hormon auksin dan asam

giberelin. Kadar auksin beragam dari  162 samapi 783 ppm dan kadar GA dari 0

sampai 938 ppm terutama tergantung pada jenis pakan. Ternak yang banyak

makan rumput dan hijauan lainnya menghasilkan air seni yang cenderung lebih

banyak mengandung auksin dan asam giberelin. Dengan penyimpanan di dalam

botol berwarna serta ditempat yang teduh, hormon dalam air seni dapat bertahan

sampai sekitar satu minggu. Ada kecenderungan kadar auksin dan GA dalam air

seni ternak betina lebih tinggi dari pada ternak jantan. Demikian pula pada sapi

yang dikandangkan kadarnya cenderung lebih tinggi dari pada dalam air seni sapi

perkerja. Air seni ternak secara terbatas dapat mengantikan fungsi zat pengatur

tumbuh sintentis yang diperlakukan untuk memacu perakaran stek kopi.

Salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan perakaran stek adalah

dengan memberikan suatu zat perangsang tumbuh. Urine sapi merupakan salah

satu ZPT alami yang mengandung hormone dari golongan IAA, Giberelin (GA)

dan sitokinin. Secara fisiologis ZPT berfungsi dalam perkembangan dan sel yang

dapat memacu pertumbuhan organ-organ tanaman seperti akar, tunas dan

maristem apical lainnya. Respon ZPT tersebut akan berlangsung pada

konsentarasi yang rendah dan bila diberikan pada konsentarasi yang tinggi maka

ZPT tersebut akan bersifat sebagai penghabat pertumbuhan. Selain mengandung



ZPT urine juga mengadung senyawa lain seperti nitrogen dalam bentuk amoniak.

Amoniak dalam urine sapi tersebut menyebabkan suhu tinggi (panas) dari urine

sapi. Suhu dapat diturunkan dengan menurunkan kadar amoniak dalam urine sapi

dengan fermentasi, baik menggunakan bakteri pengurai atau dengan cara

menyimpan urine sapi tersebut (Ardian & Murniati, 2007).

Setelah  melakukan penelitian urine sapi Naswir (2003) dalam Samekto

(2006) menyatakan bahwa urine sapi yang telah difermentasi selama 20 hari

mengalami peningkatan unsur hara perubahan warna dan bau. Perubahan tersebut

dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kandungan Hara Urine Sapi Sebelum dan Sesudah Difermentasi

Sifat Urine Sapi Sebelum Fementasi Sesudah Fementasi
N (%) 1,1 2,7
P (%) 0,5 2,4
K (%) 0,9 3,8
Ca (%) 1,1 5,8
Warna Kuning Hitam
Bau Menyengat Kurang

Sumber: Naswir (2003) dalam Samekto (2006).

Hasil penelitian yang dilaksanakan Hariadi (2011), urine sapi menaikkan,

panjang cabang primer pada umur 13 minggu dan jumlah bunga pertanaman dan

perpetak tanaman rosella. Dosis urine sapi terbaik adalah 1.200 ml/tanaman.

Sedangkan hasil penelitian yang dilaksanakan Ardian & Murniati (2007)

konsentrasi urine sapi 25% merupakan konsentrasi yang terbaik untuk

mendapatkan pertumbuhan setek batang tanaman jarak pagar. Interaksi antara

lama penyimpanan urine sapi, kombinasi antara konsentrasi urine sapi 25% dan

lama penyimpanan 12 hari merupakan kombinasi perlakuan yang memberikan

pengaruh terbaik.



Hasil penelitian yang dilaksanakan Prabakusuma & Sulistyorini (2009)

aplikasi urine sapi fermentasi mampu meningkatkan kualitas perkembangan,

pertumbuhan, serta produksi tanaman berbagai tanaman. Aplikasi urine sapi

fermentasi dangan dosis 4000 liter/ha dangan konsentrasi 33% mampu

menurunkan pemakaian pupuk kimia sintetik hingga 50% dengan tingkat produksi

lebih 5% dibandingkan penggunaan pupuk kimia. Penelitian terhadap urine sapi

dilaksanakan oleh Mardalena (2007), konsentrasi urine sapi 25 ml/liter air

memberikan hasil yang terbaik pada panjang tanaman, diameter batang, umur

berbunga, umur panen, dan bobot buah per plot tanaman mentimun, sedangkan

urine sapi 50 ml/liter air memberikan hasil yang terbaik pada jumlah cabang

produktif, jumlah cabang tidak produktif, diameter buah, dan bobot buah per

sampel tanaman mentimun.


