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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Kelapa Sawit

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

Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit

berasal dari Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak ditemukan spesies

kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman

kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia,

Thailand, dan Papua Nugini. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi

pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja

dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa

negara dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit

(Fauzi et al., 2008)

Tanaman kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan

berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Susunan buah kelapa

sawit dari lapisan luar sebagai berikut : 1) Kulit buah yang licin dan keras

(epicarp). 2) Daging buah (mesocarp) terdiri atas susunan serabut (fibre) dan

mengandung minyak. 3) Kulit biji (cangkang/tempurung), berwarna hitam dan

keras (endocarp). 4) Daging biji (mesoperm), berwarna putih dan mengandung

minyak. 5) Lembaga (embrio). Lembaga yang keluar dari kulit biji akan

berkembang ke dua arah : 1) Arah tegak lurus ke atas (fototrophy), disebut

plumula yang selanjutnya akan menjadi batang dan daun kelapa sawit. 2) Arah

tegak lurus ke bawah (geotrophy), disebut radikula yang selanjutnya akan menjadi

akar (Sunarko, 2009).

Menurut Pahan (2008), kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut,

Divisi : Embryophita Siphonagama, Kelas : Angiospermae, Ordo :

Monocotyledonae, Famili : Arecaceae, Subfamily : Cocoideae, Genus : Elaesis,

Species : 1) E.guineensis Jacq, 2) E. oleifera, 3) E. odora.

Tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan saat ini terdiri dari dua jenis

yang umum ditanam yaitu E. guineensis dan E. oleifera. Antara dua jenis tersebut

mempunyai fungsi dan keunggulan di dalamnya. Jenis E. guineensis memiliki

produksi yang sangat tinggi sedangkan E. oleifera memiliki tinggi tanaman yang

rendah. Banyak orang sedang menyilangkan kedua spesies ini untuk mendapatkan
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spesies yang tinggi produksi dan gampang dipanen. Jenis E. oleifera sekarang

mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik

yang ada. Kelapa sawit Elaeis guinensis Jacq merupakan tumbuhan tropis yang

berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini dapat tumbuh di luar daerah asalnya,

termasuk Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi

pembangunan nasional (Syahputra, 2011).

Faktor yang berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit yang tinggi

adalah faktor pembibitan. Untuk memperoleh bibit yang unggul maka harus

dilakukan dari tetuanya yang unggul pula. Selain dari tetua yang unggul hal yang

harus diperhatikan dalam proses pembibitan yaitu pemeliharaan yang meliputi

penyiraman , pemupukan (pupuk dasar) dan pengendalian OPT yang mengganggu

selama pembibitan kelapa sawit. Didalam teknik dan pengelolaan pembibitan

kelapa sawit untuk mendapatkan kualitas bibit yang baik, ada 3 (tiga) faktor

utama yang menjadi perhatian: 1) Pemilihan jenis kecambah/bibit, 2)

Pemeliharaan, 3) Seleksi bibit (Agustina, 1990).

2.2. Morfologi Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang

memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan penyumbang devisa terbesar bagi

negara Indonesia dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Setiap

tanaman memiliki morfologi yang berbeda-beda cirinya dan fungsinya yang

dijual. Tanaman kelapa sawit secara morfologi terdiri atas bagian vegetatif (akar,

batang, dan daun) dan bagian generatif (bunga dan buah) (Sunarko, 2007).

2.2.1. Akar

Tanaman kelapa sawit termasuk kedalam tanaman berbiji satu (monokotil)

yang memiliki akar serabut. Saat awal perkecambahan, akar pertama muncul dari

biji yang berkecambah (radikula). Setelah itu radikula akan mati dan membentuk

akar utama atau primer. Selanjutnya akar primer akan membentuk akar skunder,

tersier, dan kuartener. Perakaran kelapa sawit yang telah membentuk sempurna

umumnya memiliki akar primer dengan diameter 5-10 mm, akar skunder 2-4 mm,

akar tersier 1-2 mm, dan akar kuartener 0,1-0,3. Akar yang paling aktif menyerap
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air dan unsur hara adalah akar tersier dan kuartener berada di kedalaman 0-60cm

dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pohon (Lubis dan Agus, 2011).

2.2.2. Batang

Pada batang kelapa sawit memiliki ciri yaitu tidak memiliki kambium dan

umumnya tidak bercabang. Pada pertumbuhan awal setelah pafe muda terjadi

pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internodia. Batang

tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai struktur pendukung tajuk (daun, bunga,

dan buah). Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai sistem pembuluh yang

mengangkut unsur hara dan makanan bagi tanaman. Tinggi tanaman biasanya

bertambah secara optimal sekitar 35-75 cm/tahun sesuai dengan keadaan

lingkungan jika mendukung. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh

pertambahan tinggi batang/tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang,

semakin panjang umur ekonomis tanaman kelapa sawit (Sunarko, 2007).

2.2.3. Daun

Daun merupakan pusat produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman.

Bentuk daun, jumlah daun dan susunannya sangat berpengaruhi terhadap tangkap

sinar mantahari. Pada daun tanaman kelapa sawit memiliki ciri yaitu membentuk

susunan daun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Daun-daun kelapa

sawit disanggah oleh pelepah yang panjangnya kurang lebih 9 meter. Jumlah anak

daun di setiap pelepah sekitar 250-300 helai sesuai dengan jenis tanaman kelapa

sawit. Daun muda yang masih kuncup berwarna kuning pucat. Duduk pelepah

daun pada batang tersusun dalam satu susunan yang melingkari batang dan

membentuk spiral. Pohon kelapa sawit yang normal biasanya memiliki sekitar 40-

50 pelepah daun. Pertumbuhan pelepah daun pada tanaman muda yang berumur

5-6 tahun mencapai 30-40 helai, sedangkan pada tanaman yang lebih tua antara

20-25 helai. Semakin pendek pelepah daun maka semakin banyak populasi kelapa

sawit yang dapat ditanam persatuan luas sehingga semakin tinggi prokdutivitas

hasilnya per satuan luas tanaman (Lubis dan Agus, 2011).

2.2.4. Bunga

Tanaman kelapa sawit akan mulai berbunga pada umur sekitar 12-14

bulan. Bunga tanaman kelapa sawit termasuk monocious yang berarti bunga

jantan dan betina terdapat pada satu pohon tetapi tidak pada tandan yang sama.
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Tanaman kelapa sawit dapat menyerbuk silang ataupun menyerbuk sendiri karena

memiliki bunga jantan dan betina. Biasanya bunganya muncul dari ketiak daun.

Setiap ketiak daun hanya menghasilkan satu infloresen (bunga majemuk).

Biasanya, beberapa bakal infloresen melakukan gugur pada fase-fase awal

perkembangannya sehinga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun

tidak menghasilkan infloresen (Sunarko, 2007).

2.2.5. Buah

Buah kelapa sawit termasuk buah batu dengan ciri yang terdiri atas tiga

bagian, yaitu bagian luar (epicarpium) disebut kulit luar, lapisan tengah

(mesocarpium) atau disebut daging buah, mengandung minyak kelapa sawit yang

disebut Crude Palm Oil (CPO), dan lapisan dalam (endocarpium) disebut inti,

mengandung minyak inti yang disebut PKO atau Palm Kernel Oil. Proses

pembentukan buah sejak pada saat penyerbukan sampai buah matang kurang lebih

6 bulan. Dalam 1 tandan terdapat lebih dari 2000 buah (Risza, 1994). Biasanya

buah ini yang digunakan untuk diolah menjadi minyak nabati yang digunakan

oleh manusia. Buah sawit (Elaeis guineensis) adalah sumber dari kedua minyak

sawit (diekstraksi dari buah kelapa) dan minyak inti sawit (diekstrak dari biji

buah) (Mukherjee, 2009).

2.3. Syarat Tumbuh Kelapa Sawit

Pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai sekitar 15 °LU-15 °LS.

Untuk ketinggian pertanaman kelapa sawit yang baik berkisar antara 0-500 m dpl.

Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan sekitar 2.000-2.500 mm/tahun.

Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit sekitar 29-30 °C. Intensitas

penyinaran matahari yang baik tanaman kelapa sawit sekitar 5-7 jam/hari.

Kelembaban optimum yang ideal sekitar 80-90 % untuk pertumbuhan tanaman.

Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanah Podzolik, Latosol,

Hidromorfik Kelabu, Alluvial atau Regosol. Kelapa sawit menghendaki tanah

yang gembur, subur, datar, berdrainase baik dan memiliki lapisan solum yang

dalam tanpa lapisan padas. Untuk nilai pH yang optimum di dalam tanah adalah

5,0–5,5. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk tergantung pada keadaan

tanaman dan ketersediaan hara di dalam tanah, Semakin besar respon tanaman,
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semakin banyak unsur hara dalam tanah (pupuk) yang dapat diserap oleh tanaman

untuk pertumbuhan dan produksi (Arsyad, 2012).

Kelapa sawit dapat hidup di tanah mineral, gambut, dan pasang surut.

Tanah sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup

tinggi. Sehingga cocok untuk melakukan kebun kelapa sawit, karena kelapa sawit

memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan memiliki daya adaptif yang cepat

terhadap lingkungan. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak

lebih dari sekitar 15°. Kemampuan tanah dalam meyediakan hara mempunyai

perbedaan yang sangat menyolok dan tergantung pada jumlah hara yang tersedia,

adanya proses fiksasi dan mobilisasi, serta kemudahan hara tersedia untuk

mencapai zona perakaran tanaman (Lubis dan Agus, 2011)

2.4. Pembibitan Awal (Pre Nursery)

Pembibitan awal merupakan kegiatan lapangan yang bertujuan untuk

mempersiapkan bibit siap tanam. Pembibitan harus sudah disiapkan sekitar satu

tahun sebelum tanam. Persiapan pembibitan utama membutuhkan waktu yang

cukup lama sehingga persiapannya harus dimulai bersamaan dengan persiapan

persemaian. Tahapan pekerjaan yang harus dilakukan dalam persiapan areal

pembibitan yaitu memilih lokasi pembibitan, pembukaan lahan, persiapan

persemaian, perawatan persemaian, dan penanaman (Lubis dan Agus, 2011).

Pembibitan awal dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, pada pembibitan

awal kecambah ditanam pada polybag berukuran 14 x 22 cm dengan tebal 0,10

mm, polybag dilubangi untuk perembesan kelebihan air pada waktu penyiraman

bibit. Tanah untuk mengisi polybag harus digemburkan terlebih dahulu, setelah

polybag diisi lalu disusun di bedengan dengan ukuran 160 cm dan panjang

disesuaikan dengan keadaan tanah. Jarak antar bedengan 80 cm berfungsi untuk

pemeliharaan, pengawasan, dan pembuangan air yang berlebihan saat penyiraman

atau waktu hujan. Pada tahap pembibitan awal, naungan atas pelindung bisa

berupa pohon hidup atau naungan yang terbuat dari daun kelapa sawit. Naungan

ini dipertahankan sampai kecambah berdaun 2-3 helai (Setyamidjaja, 2006).
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2.5. Mikoriza

Mikoriza termasuk dalam ordo Glomales (Zygomycotina) dan terdiri dari

dua sub ordo, yaitu Glomineae dan Gigasporineae. Sub ordo Glomineae dibagi

dalam dua famili, yaitu Glomaceae dan Acaulosporaceae, sedangkan

Gigasporineae terdiri atas dua genus, yaitu Gigaspora dan Scutellospora. Kedua

genus tersebut dapat dibedakan berdasarkan pembentuk sporanya (Mansur, 2003).

Berdasarkan struktur tubuh dan cara menginfestasi akar, mikoriza dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Jenis

cendawan endomikoriza memiliki jaringan hifa yang masuk ke dalam sel korteks,

membentuk struktur yang khas seperti oval yang disebut vesikular atau bercabang

yang disebut arbuskular. Dengan demikian, jenis cendawan endomikoriza tersebut

pula sebagai cendawan mikoriza arbuskular atau mikoriza vesikular. Jenis

ektomikoriza memiliki jaringan hifa yang tidak masuk sampai ke sel korteks,

tetapi berkembang diantara sel tersebut membentuk mantel pada permukaan akar.

Ciri-ciri lain dari cendawan endomikoriza adalah tidak memiliki batang tubuh dan

tidak dapat diperbanyak tanpa tanaman inang, sedangkan cendawan ektomikoriza

memiliki batang tubuh dengan bentuk dan warna yang beragam dan dapat

diperbanyak tanpa tanaman inang (Rao dan Shuba, 1994). Gambar ektomikoriza

dan endomikoriza dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Ektomikoriza dan Endomikoriza

Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) termasuk endomikoriza yaitu

suatu cendawan tanah yang bersifat simbiotik obligat dengan akar tanaman yang

telah diketahui mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi pertumbuhan
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tanaman, karena dapat meningkatkan serapan hara. Struktur yang terbentuk akibat

kerjasama saling menguntungkan antara cendawan mikoriza dengan akar

tanaman, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan masukan air dan hara

tanah ke dalam jaringan tanaman (Campbell, 2002). Prasetyo (2011), menyatakan

bahwa beberapa manfaat yang dapat diperoleh tanaman inang dari adanya asosiasi

mikoriza antara lain meningkatkan penyerapan unsur hara, meningkatkan

ketahanan terhadap kekeringan, tahan terhadap serangan patogen akar, serta

mikoriza dapat memproduksi hormon dan zat pengatur tumbuh.

Mikoriza adalah cendawan yang dapat menginfeksi akar tanaman dan

tidak menimbulkan kerusakan pada inangnya. Adanya mikoriza dapat diketahui

karena terdapat selubung cendawan yang bungkus sistem perakaran dan terdapat

hifa yang menginfeksi sel korteks akar inangnya secara teratur. Mikoriza

mempunyai peran penting karena dapat membantu pertumbuhan tanaman

terutama pada tanah marginal. Mikoriza efektif dalam penyerapan unsur hara

makro dan mikro serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan

patogen sehingga tanaman dapat hidup pada kondisi ekstrim (Prihantoro, 2003).

Cendawan mikoriza merupakan agens bioproteknologi dan biotektor yang

ramah lingkungan serta mendukung konsep pertanian berkelanjutan. Cendawan

mikoriza arbuskular merupakan simbion obligat yang memerlukan fotosintat dari

tanaman inang untuk pertumbuhan hifanya. Hifa yang mempenetrasi tanaman

inang, membantu mendekatkan unsur hara dari zone rizorfer tanaman inang

sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman inang lebih cepat (Sumiati dan

Gunawan, 2006).

Mikoriza merupakan simbiotik dan mutualisme antara cendawan bukan

patogen atau patogen lemah dari sel akar hidup. Mikoriza mampu memperbaiki

kemampuan akar dalam menyerap air dan mineral (Salisbury dan Ross, 1995).

Iskandar (2001) menambahkan bahwa mikoriza merupakan gabungan simbiotik

antara cendawan dan sel akar hidup terutamana sel korteks dan sel epidermis yang

umumnya terdapat pada akar yang masih muda.

Mikoriza mempunyai kemampuan untuk berasosiasi dengan hampir 90%

jenis tanaman pertanian, kehutanan perkebunan dan tanaman pangan serta

membantu dalam penyerapan unsur hara tertentu terutama fosfor (P) pada lahan
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marginal. Manfaat mikoriza yang paling besar adalah meningkatkan penyerapan

ion yang biasanya berfungsi secara lambat menuju akar atau yang dibutuhkan

dalam jumlah banyak terutama phospat (Salisbury dan Ross, 1995).

Selain meningkatkan penyerapan unsur hara bagi tanaman, mikoriza

berparan penting bagi tanaman seperti menghasilkan hormon dan zat pengatur

tumbuh seperti auksin, sitokinin, dan giberelin serta menghasilkan zat anti biotik

yang berfungsi sebagai pelindung terhadap patogen akar. Mikoriza juga dapat

merangsang mikroorganisme tanah yang menguntungkan dan memperbaiki

struktur serta agregasi tanah sehingga lebih tahan terhadap cekaman kekeringan

dan efisien dalam pemupukan (Musnamar, 2003).

Menurut Novriani (2010), pemberian mikoriza 10 g menghasilkan berat

kering tajuk terbesar yaitu 2,47 g jika dibanding dengan pemberian mikoriza 20 g

yang menghasilkan berat kering tajuk 2,04 g dan 30 g yang menghasilkan berat

kering tajuk 2,10 g. Aplikasi mikoriza 10 g nyata meningkatkan persen kolonisasi

mikoriza pada akar (95,07%), serapan hara N (110,29%), serapan hara P

(108,19%), berat kering tajuk (82,96%), berat kering akar (84,21%) dan berat

kering total (84,29%) pada tanaman kelapa sawit dibandingkan tanpa mikoriza.

2.6. Fosfor (P)

Fosfor adalah salah satu pupuk esensial yang dibutuhkan tanaman. Fosfor

berperan dalam memaksimalkan pembentukan akar dan mempengaruhi tingginya

produksi tanaman atau bahan kering. Fosfor juga dibutuhkan tanaman untuk

meningkatkan produksi dan kadar protein biji (Kuo, 1999). Kuo (1999),

menyebutkan bahwa pada fase generatif P mampu merangsang pembentukan

bunga, buah dan biji bahkan mampu mempercepat pemasakan buah dan membuat

biji menjadi lebih bernas.

Fosfor merupakan nutrien penting dalamreaksi biokimia pada tubuh

makluk hidup. Sumber fosfor di perairan dan sedimen adalah deposit fosfor,

industri, limbah domestik, aktivitas pertanian dan pertambangan batuan fosfor

serta penggundulan hutan. Fosfor di perairan dan sedimen berada dalam bentuk

senyawa fosfor, yang terdiri atas fosfor terlarut dan fosfor partikulat. Fosfor tidak

terdapat dalam bentuk elemen bebas di alam, tetapi terdistribusi secara luas dalam
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batuan, mineral, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Fosfor yang terdapat

bebas di alam, terutama di air, dominan berada di dalam bentuk senyawa PO4 ³-

(Rumhayati, 2010).

Fosfor dalam tanaman dapat mempercepat pertumbuhan akar semai, serta

memperkuat tumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa pada umumnya,

dapat mempercepat pembungaan dan pemasakan buah dan dapat meningkatkan

produksi biji-bijian, selain itu fosfor sebagai penyusun lemak dan protein

(Sutedjo, 2008).  Siahan (2011) mengatakan bahwa tanaman yang kekurangan

fosfor akan mengakibatkan daun berubah warna menjadi tua atau nampak

mengkilap kemerahan. Daun, cabang, batang berwarna merah ungu lalu berubah

menjadi kuning, buah menjadi kecil dan cepat matang.

Fosfor adalah hara makro esensial yang memegang peran penting dalam

berbagai proses, seperti fotosintesis, asimilasi, dan respirasi. Fosfor merupakan

komponen sruktural dari sejumlah senyawa molekul pentransfer energi ADP,

ATP, NAD, NADH, serta senyawa sistem informasi genetik DNA dan RNA

(Gardner et al., 1985). Liferdi (2010) menyatakan bahwa fosfor berperan dalam

pertumbuhan tanaman (batang, akar, ranting, dan daun). Fosfor dibutuhkan oleh

tanaman untuk pembentukan sel pada jaringan akar dan tunas yang sedang

tumbuh serta memperkuat batang, sehingga tidak mudah rebah pada ekosistem

alami.

Untuk meningkatkan produksi tanaman pada tanah-tanah dengan

ketersediaan P yang rendah diperlukan suatu usaha yang dapat meningkatkan

kelarutannya seperti penggunaan mikroorganisme. Untuk itu perlu dikembangkan

produk biologi yang berfungsi meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan,

dan kesehatan tanah disebut sebagai pupuk hayati. Manfaat mikroba tanah dalam

usaha pertanian belum disadari sepenuhnya, bahkan sering diposisikan sebagai

komponen habitat yang merugikan, karena pandangan umum terhadap mikroba

lebih terfokus secara selektif pada mikroba patogen yang menimbulkan penyakit

pada tanaman. Padahal sebagian besar spesies mikroba merupakan mikroflora

yang bermanfaat, kecuali beberapa jenis spesifik yang dapat menyebabkan

penyakit pada tanaman (Nurhayati 2012).
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Menurut hasil penelitian Rusdy (2010), semakin tinggi dosis yang

diberikan maka semakin tinggi persentase penghambat makan/serangan N.

viridula pada padi akibat pemberian pupuk hayati dan fosfor. Secara umum pada

umur 10, 20 dan 30 HSI dapat dilihat penghambat makan/serangan tertinggi

dijumpai pada perlakuan pupuk hayati dan pupuk fospor dan terendah dijumpai

pada perlakuan hayati (tanpa pupuk) dan fosfor (tanpa pupuk).

Pupuk TSP (Triple Super Fosfat) merupakan sumber unsur fosfor terbaik

karena kadar fosfor yang dikandungnya praktis hampir seluruhnya dapat melarut

dalam air. Pupuk TSP ini tidak berbentuk serbuk tetapi merupakan butiran-butiran

yang berwarna kelabu dan mempunyai kadar P2O2 sebanyak 45%. Pupuk ini tidak

higroskopik (tidak mudah menyerap uap air), sehingga resiko terjadi

penggumpalan sangat kecil (Sutejo dan Kartasapoetra, 1990).


