library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1.

Peran Iklim terhadap Produktivitas Kelapa Sawit di Tanah Pasiran.

Pendahuluan
Indonesia dan Malaysia merupakan produsen minyak sawit terbesar yang
menguasai 85% pasar minyak nabati dunia. Areal perkebunan kelapa sawit di
Indonesia, mencapai 16,33 juta hektar, tersebar di beberapa jenis tanah dengan
tingkat kelayakan yang bervariasi. Peningkatan kebutuhan minyak sawit untuk
keperluan pangan dan energi terus berlangsung seiring dengan pertambahan
penduduk dunia dan semakin langkanya energi fosil. Tanaman ini telah diusahakan
secara komersial sejak 1907 dan mengalami kemajuan pesat dalam 30 tahun
terakhir. Perkembangan ini didukung oleh kondisi agroklimat yang menjadi
keunggulan kompetitif Indonesia dibanding negara-negara produsen minyak sawit
lainnya. Margin profit yang besar dari usaha kelapa sawit dibanding tanaman
penghasil minyak nabati lain, mendorong perluasan areal perkebunan kelapa sawit.
Di pihak lain, ketersediaan lahan yang layak semakin langka seiring dengan
berbagai regulasi yang berkenaan dengan Sustainable Development Goal
(Lingkungan Lestari), sehingga perluasan areal dilakukan di tanah marginal. Tanah
spodosol (pasiran) banyak dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit, terutama
di Kalimantan.
Tanah pasiran yang tergolong marginal karena mempunyai tingkat
kesuburan fisik, kimia dan hayati yang rendah, sehingga apabila dipergunakan
untuk tujuan produktif memerlukan pengelolaan spesifik. Tekstur tanah ini
didominasi oleh fraksi pasir dengan tingkat agregasi yang buruk, didominasi oleh
pori makro, bahan organik dan KPK rendah, miskin hara.

Tanah

pasiran

mempunyai kemampuan menahan air yang rendah dan tingkat infiltrasi air yang
tinggi sehingga rentan mengalami kekeringan dan defisit air serta pupuk yang
diberikan mudah tercuci.
Umur produktif kelapa sawit mencapai 25 tahun. Kebutuhan air tanaman
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tinggi dari pada kebutuhan air beberapa tanaman perkebunan lain, seperti kakao,
kopi, dan tebu (PPKS, 2010), sehingga pasokan dan ketersediaan air berpengaruh
besar terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman ini, terlebih jika
dihubungkan dengan umur produktif tanaman. Meskipun kelapa sawit dapat
tumbuh pada lingkungan yang kurang sesuai, seperti di Thailand bagian selatan,
Afrika Barat, dan Amerika Selatan, namun produksinya tetap rendah (M. K. V.
Carr, 2011b). Ketersediaan air pada tanaman kelapa sawit merupakan faktor
penting yang dapat mempengaruhi produktivitas. Tanaman kelapa sawit yang
mengalami cekaman air dapat dilihat dari karakter morfologi dan fisiologi. Secara
morfologi, kelapa sawit yang mengalami cekaman air akan merespon perpanjangan
daerah perakaran, penurunan luas daun, senesensi pelepah lebih cepat dan pucuk
yang patah hingga penurunan produksi (R. H. V. Corley & Tinker, 2016), reduksi
bunga betina, penurunan berat TBS dan rendemen minyak (Noor et al., 2011).
Stabilitas produksi kelapa sawit ditentukan oleh kemampuan mengatasi
pengaruh kekeringan dan faktor cekaman (stress factors). Selama musim kemarau,
stomata menutup lebih awal dan tetap menutup selama beberapa minggu,
tergantung pada tingkat kekeringan dan kapasitas menahan air tanah. Dalam
keadaan cekaman air, aktivitas fotosintesis turun karena difusi CO2 ke dalam daun
terhambat yang membatasi metabolisme ini (Azeem et al., 2014). Pada bibit
ditemukan peningkatan kandungan asam absisat (Kheong et al., 2010) dan prolin
(Yamada et al., 2011) dalam daun setelah diperlakukan dengan kekeringan.
Tanaman kelapa sawit memerlukan intensitas sinar matahari penuh dan air
yang cukup untuk mendapatkan pertumbuhan dan produktivitas optimum. Curah
hujan optimum 1.800 mm/tahun. Jika curah hujan di bawah aras tersebut, pohon
menjadi rentan terhadap defisit air, yang menyebabkan gangguan pertumbuhan
vegetatif yang ringan sampai sedang dan akan mengalami kematian jika mengalami
cekaman kekeringan (drought stress) yang berat (Nodichao et al.,2011). Respon
terhadap pengaruh cekaman tersebut tergantung pada fase pertumbuhan kelapa
sawit, yang dibedakan atas tanaman belum menghasilkan (3 tahun setelah tanam)
dan tanaman menghasilkan (>3-25 tahun setelah tanam). Tanaman menghasilkan
commit to user
(TM) terdiri dari 3 tahap, yaitu : TM remaja, TM dewasa, dan TM tua (>3-10,

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
45

>10-20, >20 tahun setelah tanam). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan
pengaruh iklim terhadap produktivitas kelapa sawit selama TM remaja pada tanah
pasiran.
Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit di PT Bumitama
Gunajaya Agro, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dengan
kelapa sawit yang ditanam tahun 2004. Data produktivitas dan data curah hujan
berbasis seri waktu bulanan diambil selama 10 tahun. Luas blok kebun 30 hektar
dengan tanah pasiran yang minim pengelolaan bahan organik (tandan kosong 40
ton tandan kosong per hektar per tahun) dan aplikasi pupuk berdasarkan analisis
jaringan. Data iklim meliputi curah hujan dan sebaran hari hujan yang selanjutnya
dipergunakan untuk menentukan status defisit air (PPKS, 2008), sedangkan data
produktivitas meliputi: tonase panen, jumlah TBS dan berat TBS dengan rotasi
panen 6/7 dengan sistem ancak tetap. Pengaruh defisit air terhadap komponen
produktivitas ditentukan secara deskriptif dilanjutkan dengan analisis korelasi dan
regresi yang didasarkan atas time lag yang terjadi kondisi iklim dan respon
produktivitas kelapa sawit sesuai dengan durasi pertumbuhan dan perkembangan
fitomer.
Hasil Dan Pembahasan
Status air pada perkebunan kelapa sawit merupakan hasil interaksi antara
jenis tanah dan curah hujan dan hal ini menunjukkan ketersediaan air yang dapat
dimanfaatkan tanaman bersangkutan untuk melaksanakan semua metabolisme yang
berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas. Kondisi
agroklimat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengembangan
perkebunan besar kelapa sawit. Keragaan unsur iklim yang berpengaruh besar
terhadap produktivitas tanaman ini adalah curah hujan yang dalam penelitian ini
diamati selama 10 tahun (2008-2018) sebagaimana disajikan pada Tabel 6.
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Tabel 1. Fluktuasi Tahunan Unsur Iklim di Lokasi Penelitian Perkebunan Kelapa
Sawit Selama 10 Tahun.

Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Rerata
Max
Min
C of V

HH
(hari/
th)
114
91
162
154
153
214
203
147
177
173
134
156,5
214,0
91,0
22,9

CH
(mm/th)
2.889
2.856
5.625
3.688
3.799
3.430
3.971
2.792
3.731
3.731
4.291
3.709,3
5.624,5
2.792,0
21,6

RH
LP
(%)
(jam)
85,7
4,9
83,5
5,1
86,6
5,2
85,0
5,1
84,8
5,1
84,0
5,1
84,0
5,0
82,4
5,0
85,2
5,0
83,9
5,0
84,5
4,9
84,5
5,0
86,6
5,2
82,4
4,9
1,4
1,7
Type Iklim

Kec
Angin
(m/
detik)
0,9
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
3,5

Suhu
rerata
o
C
26,9
27,3
27,2
26,9
27,1
27,2
27,3
27,3
27,7
27,3
27,3
27,2
27,7
26,9
0,8

Suhu
max
o
C
30,6
31,5
30,9
30,9
31,1
31,0
31,4
31,5
31,6
31,1
31,2
31,2
31,6
30,6
0,9

Suhu
min
o
C
23,1
23,2
23,6
22,9
23,1
23,4
23,3
23,2
23,9
23,5
23,3
23,3
23,9
22,9
1,1

Bulan
kering

Bulan
basah

1
3
0
2
0
0
2
2
0
0
0

11
9
12
10
12
12
10
10
12
12
12

1
3
0
115
Q=0,1

11
12
9
10
A

Tabel 6 mengungkapkan bahwa rerata CH selama 10 tahun di lokasi
penelitian sebesar 3.709,3 mm/tahun dan rerata sebaran hujan selama sepuluh tahun
sebesar 156,5 hari dan stabilitas HH dan CH berturut-turut 23% dan 22%, berarti
menunjukan bahwa CH dan HH dilokasi penelitian mendekati stabil. Curah hujan
tahunan telah memenuhi persyaratan untuk budidaya kelapa sawit, seperti
ditunjukkan oleh sebaran dan intensitas curah hujan serta bulan kering yang tidak
lebih dari 3 bulan, Lokasi penelitian yang mempunyai tipe iklim A (menurut
Schmidt Ferguson) termasuk kategori baik. Beberapa peneliti melaporkan
kebutuhan curah hujan untuk kelapa sawit ada perbedaan, misal 1.800 mm per
tahun sebagai aras optimum (Cros et al., 2013); 2.000 mm/tahun yang tersebar
merata (M. K. V. Carr, 2011a).
Sebagai tanaman tahunan yang siklus pertumbuhan vegetatif dan generatif
berlangsung secara teratur yang terutama diindikasikan oleh jumlah pelepah dan
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penting dalam perspekstif produktivitas kelapa sawit dan menjadi salah satu
pertimbangan dalam pengelolaan kebun. Fluktuasi tersebut disajikan Gambar 6.
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Gambar 1. Sebaran CH, HH dan Defisit Air selama 10 tahun (2008-2018)
Kesesuaian iklim untuk perkebunan kelapa sawit ditunjukkan dengan
intensitas faktor pembatas yang dipilahkan atas 4 kelompok, yaitu bukan pembatas,
pembatas ringan, pembatas sedang dan pembatas berat (curah hujan dan bulan
kering berturut-turut 1.700-3.000 dan < 1; 1.500-1.750 atau>3.000 dan 1-2; 1.2501.500 dan 2-3; <1.250 dan > 3 dalam mm/tahun dan bulan/tahun) (Sutarta et al.,
2012). Sesuai dengan acuan tersebut, maka iklim di lokasi penelitian termasuk
kelompok bukan pembatas, meskipun ada beberapa tahun yang curah hujannya
>3.000 mm. Peranan curah hujan dalam produktivitas kelapa sawit didasarkan pada
air yang tersedia dan dapat diserap oleh sistem perakaran tanaman bersangkutan.
Dalam hubungan ini, tanah menjadi faktor penentu dan menjadi pertimbangan
utama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Status air dalam tanah yang ditentukan oleh intensitas curah hujan sangat
penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Selama 10 tahun (2008-2018)
ada tiga tahun yang status air tanahnya defisit, meskipun curah hujannya tinggi (di
commit to user
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atas 2.500 mm/tahun). Pengaruh intensitas curah hujan terhadap karateristik tanah
pasiran, ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 2. Pengaruh curah hujan terhadap produktivitas kelapa sawit TM remaja di
tanah pasiran
Tahun

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Rerata
Max
Min
C of V

Hari
hujan

Curah
hujan
(mm)

Drainase
(mm)

Defisit
Air
(mm)

114
91
162
154
153
214
203
147
177
173
134

2.889,0
2.856,5
5.624,5
3.688,0
3.799,0
3.430,0
3.971,0
2.792,1
3.731,0
3.731,0
4.291,0

1.239
1.318
4.125
2.128
2.269
1.990
2.540
1.253
2.261
3.210
2.671

172
69
51
-

Produktivitas
Produkt
(x10 kg)
1.834
2.960
2.715
2.732
2.657
1.905
2.077
2.936
2.477
2.960
1.834
18,7

Jumlah TBS
(: 1000)
1.529
2.466
2.262
2.277
2.214
1.589
1.731
2.447
2.064
2.466
1.529
18,7

Tahun tanam kelapa sawit 2004 dan sejak saat ini tanaman memasuki
periode yang disebut tanaman belum menghasilkan (TBM) selama tiga - empat
tahun dan selanjutnya disebut periode tanaman menghasilkan (TM). Produktivitas
diawali tahun 2008 dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan yang
kuantitasnya tergantung kelas kesesuaian lahan. Namun, dalam penelitian ini
produktivitas mengalami fluktuasi, baik tonase panen maupun jumlah TBS
sedangkan rerata berat TBS menunjukkan fluktuasi yang kecil. Jumlah TBS
mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada rerata berat TBS terhadap
produktivitas kelapa sawit. Dalam hal ini, jumlah TBS lebih peka terhadap
pengaruh cekaman lingkungan. Adanya fluktuasi produktivitas selama 2011-2018
menunjukkan antara lain air merupakan faktor pembatas pada tanah pasiran yang
menyebabkan produktivitas tersebut berfluktuasi sebagaimana disajikan pada
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Gambar 7.

Berat
TBS (:
100 kg)
1.012
1.199
1.181
1.408
1.447
1.625
1.807
1.799
1.435
1.807
1.012
20,5

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
49

6000,0

CH (mm)

5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
CH (mm)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
-

2889, 2856, 5624, 3688, 3799, 3430, 3971, 2792, 3731, 3731, 4291,

Prdktas (x10 kg)

-

-

-

Defisit Air (mm)

-

172,0

-

2097, 3139, 2819, 2752, 2685, 1876, 2256, 2824,
-

-

-

69,0 51,0

-

-

0

Gambar 2. Pengaruh defisit air terhadap produktivitas kelapa sawit.
Gambar 7 mengungkapkan bahwa tanah pasiran rentan mengalami defisit
air. Selama 10 tahun, tanah pasiran mengalami defisit air sebanyak 3 kali, yaitu
2009, 2014 dan 2015, padahal curah hujan pada tahun tersebut cukup tinggi dan
sebarannya merata. Penurunan produktivitas kelapa sawit yang diakibatkan oleh
defisit air terjadi dua tahun kemudian. Adanya jeda waktu (time lag) ini merupakan
karakteristik tanaman tahunan yang terkait erat dengan siklus pertumbuhan
vegetatif dan generatifnya. Untuk kelapa sawit, kedua siklus tersebut ditunjukkan
oleh produksi fitomer (satu pelepah satu tandan bunga yang terletak di ketiak
pelepah bersangkutan) sebanyak 1,5-3,5 per bulan, tergantung terutama pada tahap
pertumbuhan kelapa sawit. Analisis korelasi regresi dan mengungkapkan intensitas
curah hujan dan sebaran hari hujan mempengaruhi kelapa sawit, berturut-turut 18;
30 bulan kemudian sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 8.
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Gambar 3. Hubungan antara curah hujan (CH) dan sebaran hujan (HH) terhadap
produktivitas kelapa sawit pada jeda waktu 18 dan 30 bulan di tanah
pasiran.
Kedua gambar diatas menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit
mengikuti pola sigmoid, pada commit
CH yang
melebihi 400 mm (optimum)
to user
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produktivitas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa
kemungkinan berikut: 1) erosi permukaan, 2) unsur hara tercuci, 3) aktivitas
serangga penyerbuk tertekan, 4) polen tercuci, dan 5) fruitset turun. Sebaliknya
apabila sebaran CH semakin merata maka akan terjadi peningkatan produktivitas
(Gambar 8)
Analisis korelasi dan regresi mengungkapkan intensitas curah hujan dan
sebaran hari hujan mempengaruhi berat tandan kelapa sawit, berturut-turut 7; 44
bulan kemudian sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 9.
Gambar 9 menunjukkan bahwa berat tandan kelapa sawit mengikuti pola
sigmoid, pada CH yang melebihi 550 mm (optimum) berat tandan kelapa sawit
mengalami penurunan. Sebaliknya apabila sebaran CH semakin merata maka akan
terjadi peningkatan berat tandan kelapa sawit.
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Gambar 4. Hubungan antara curah hujan (CH) dan sebaran hujan (HH) terhadap
rerata berat tandan kelapa sawit pada jeda waktu 7 dan 44 bulan di tanah
pasiran.
Analisis korelasi dan regresi mengungkapkan intensitas curah hujan dan
sebaran hari hujan mempengaruhi jumlah tandan kelapa sawit, berturut-turut 18; 30
bulan kemudian sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 10.
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Gambar 5. Hubungan antara curah hujan (CH) dan sebaran hujan (HH) terhadap
jumlah tandan buah kelapa sawit pada jeda waktu 18 dan 30 bulan di
tanah pasiran.
Kedua gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah tandan buah kelapa
sawit mengikuti pola sigmoid, pada CH yang melebihi 400 mm (optimum)
produktivitas mengalami penurunan. Sebaliknya apabila sebaran CH semakin
commit to user
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Perbedaan time lag yang ditunjukkan Gambar 8, 9 dan 10 mengungkapkan
produktivitas kelapa sawit lebih peka terhadap pengaruh intensitas curah hujan
daripada sebaran hari hujan dan hal ini menunjukkan pengaruh serial waktu yang
berhubungan dengan siklus fitomer kelapa sawit, sehingga pengelolaan tanah
pasiran untuk perbaikan sifat fisik dan kimia menjadi prioritas utama. Curah hujan
tahunan yang tinggi dengan sebaran yang tidak merata berpotensi menimbulkan
erosi dan pencucian hara, menghambat aktivitas serangga penyerbuk. Sebaliknya
pengaruh cekaman air terhadap TBS bervariasi tergantung pada saat terjadinya dan
tingkat keparahan cekaman tersebut pada tahap-tahap perkembangan TBS, suatu
proses yang bertambah kompleks akibat potensi pembuahan yang berlangsung
secara berturutan. Cekaman air juga mempengaruhi sebaran TBS dalam setahun,
dan hal ini perlu mendapat perhatian secara komersial, terutama untuk jumlah TBS.
Jumlah TBS sangat peka terhadap cekaman air dibandingkan dengan berat TBS.
Kesimpulan
1.

Intensitas curah hujan telah melampaui 2.500 mm/tahun sebagaimana yang
dipersyaratkan untuk perkebunan kelapa sawit (1.800-2.750) mm/tahun,
namun sebaran hujan yang merata berpengaruh dalam produktivitas kelapa
sawit di tanah pasiran.

2.

Jumlah TBS lebih peka terhadap pengaruh status defisit air di tanah pasiran
yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit selama TM remaja (umur 3-10
tahun) daripada berat TBS.

3.

Defisit air yang terjadi dan sebaran curah hujan yang tidak merata, berturutturut akan mempengaruhi produktivitas kelapa sawit, rerata berat tandan
kelapa sawit dan jumlah tandan kelapa sawit selama TM remaja sebesar 18 dan
30 bulan; 7 dan 44 bulan; 18 dan 30 bulan kemudian.
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2. Pengaruh Bahan Organik terhadap Sifat Fisik dan Kimia Tanah Pasiran
serta Produktivitas Kelapa Sawit dalam Kaitan dengan Dinamika Unsur
Iklim.
Pendahuluan
Perkebunan kelapa sawit di Indonesia diusahakan pada berbagai jenis tanah.
Tanah spodosol merupakan tanah yang terbentuk dari bahan induk pasir kuarsa,
memiliki ciri adanya lapisan pasir masam berwarna putih abu-abu (horison albik)
dan lapisan berupa akumulasi besi, alumunium dan/atau bahan organik (lapisan
spodik) (Muhdan Syarovy; et al., 2015). Tanah spodosol memiliki luas sekitar 2,16
juta ha atau 1,1% di seluruh wilayah Indonesia (Syarovy et al., 2015). Tanah pasiran
yang tergolong spodosol terdapat 1,7 juta hektar. Kalimantan terdapat 1,5 juta
tanah pasiran yang sebagian diusahakan untuk perkebunan kelapa sawit. Tanah
pasiran mempunyai horizon spodik yang menjadi ciri utamanya, bersifat asam dan
mempunyai KPK yang rendah. Kedalaman lapisan spodik berkaitan dengan
kemudahan akar dalam menembus tanah, sedangkan tekstur tanah pasiran akan
mengakibatkan rendahnya kemampuan tanah dalam menahan air dan peluang
tercucinya hara juga semakin besar. Faktor pembatas lain yang berpotensi dapat
menghambat pertumbuhan tanaman ialah drainase buruk dan kemasaman tanah
(Kasno & Subardja, 2010; Wiratmoko, N. H. Darlan, Winarna, 2015). Tanah
pasiran tidak layak untuk budidaya pertanian karena mempunyai tekstur kersai,
kemampuan menahan air rendah sehingga rentan terhadap defisit air, dan tidak
subur (Ho et al., 2019).
Kondisi tanah akan menentukan respon tanaman kelapa sawit terhadap
kondisi iklim. Kebutuhan iklim tanaman kelapa sawit adalah curah hujan 2.000
mm/tahun atau lebih asalkan terdistribusi merata sepanjang tahun, tanpa musim
kering yang tegas, lebih dikehendaki curah hujan 100 mm/bulan. Suhu maksimum
29-33oC dan suhu minimum 22-24oC; lama penyinaran 5-7 jam/hari sepanjang
tahun dengan radiasi sinar matahari 15 MJ/m2/hari (R. H. V. Corley & Tinker,
2016).
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Tanah pasiran merupakan tanah yang miskin hara (Suharta & Yatno, 2009;
Syarovy et al., 2015). Hal ini dapat dilihat dari karakteristik kandungan karbon (C)
yang agak rendah (0,11-1,31%) dan agak tinggi (4,62%) pada horizon spodik.
Memiliki kandungan Nitrogen (N) rendah hingga agak rendah (0,10-0,11%), rasio
C/N agak rendah (0,10-0,11%) pada lapisan atas dan tinggi pada lapisan spodik
(46,2%). Memiliki fosfor (P) tersedia rendah (1-8 ppm) pada seluruh lapisan,
kapasitas tukar kation (KTK) tergolong rendah hingga sedang pada seluruh horizon
(7,64-14,98), kejenuhan basa (KB) rendah (1-3%) pada seluruh lapisan, memiliki
pH yang masam (pH 3,7-4,5) (Adiwiganda, R., A. D. Koedadiri, 1993).
Menurut (Koedadiri, A.D., R. Adiwiganda, 1995), tanaman kelapa sawit
yang ditanam di lahan spodosol pada umur 9 tahun memiliki produktivitas yang
rendah yaitu hanya berkisar 5,4 ton TBS/ha/tahun. Namun demikian, banyak
pekebun yang tetap memaksakan untuk menanam kelapa sawit pada tanah jenis ini.
Untuk itu, diperlukan tindakan kultur teknis yang tepat, agar tanaman kelapa sawit
yang ditanam pada lahan spodosol dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal.
Pengelolaan sumber bahan organik sebagai amelioran dapat memperbaiki
sifat fisik kimia, dan biologi tanah pasiran. Hasil penelitian (Santoso, H. S., E. S.
Sutarta, 2013) pemberian TKS sebanyak 200 kg/pohon atau kompos TKS sebanyak
100 kg/pohon yang dipadukan dengan penerapan Best Management Practices
memberikan tren peningkatan produktivitas tanaman di tanah spodosol. Santoso et
al. (2015) menyatakan bahwa penggunaan bahan amelioran kompos TKS di
pembibitan kelapa sawit menunjukkan pemberian kompos TKS dapat
meningkatkan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, berat kering total, dan
serapan hara N, P, K, Ca, dan Mg yang masing-masing sebesar 4,9; 8,7; 5,7; 12,2;
18,8; 24,0; 17,04; 15,8 ; dan 13,6% dibandingkan dengan kontrol
Co-product minyak sawit beragam dan memberikan beberapa pilihan yang
dapat dipergunakan sebagai sumber bahan organik dan mengurangi penggunaan
pupuk eksternal. Tandan kosong (empty fruit bunch) adalah biomassa yang
dihasilkan pabrik kelapa sawit, setiap ton minyak sawit menghasilkan satu ton
tandan kosong (Caliman et al., 2001). Setiap ton TBS menghasilkan 0,21 ton tandan
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ton per hektar per tahun (R. H. V. Corley & Tinker, 2016), maka kebutuhan
biomassa ini sebagai amelioran dan pupuk organik tidak dapat dipenuhi oleh kebun
bersangkutan. Di pihak lain, biomassa ini juga dipergunakan bahan baku industri
turunan, seperti industri fiber, bioetanol, dan industri pupuk. Oleh karena itu,
diperlukan sumber bahan organik lain untuk melengkapi kontribusi tandan kosong
dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di tanah pasiran.
Vegetasi bawah yang menjadi bagian dari pengelolaan keanekaragaman di
perkebunan kelapa sawit berperan juga untuk memperbaiki kesuburan tanah.
Produksi biomassa yang besar, habitat bagi fauna, eksudat senyawa organik dari
akar, dan sink karbon berhubungan erat dengan vegetasi bawah. Reduksi
keanekaragaman tanah berpengaruh terhadap siklus karbon dan hara yang
merupakan fungsi ekosistem yang penting untuk pembentukan dan kesuburan tanah
(Handa et al., 2014; Nielsen et al., 2011).
Nephrolepis (pteridophyta) merupakan vegetasi bawah yang dominan pada
perkebunan kelapa sawit. Tumbuhan ini toleran terhadap naungan yang terjadi sejak
kanopi kelapa sawit saling menutup. N. biserrata umumnyaa dijumpai di
perkebunan kelapa sawit terutama selama fase produktif (TM). N. biserrata toleran
terhadap naungan, sehingga dapat ditanam pada TM. Tumbuhan ini bermanfaat
mempertahankan kelembapan kebun (Ariyanti et al., 2016b). Hubungan airtanaman pada tanah pasiran menjadi perhatian utama dalam pemeliharaan kelapa
sawit bersangkutan. Tanah pasiran mudah mengalami defisit air dan akan terjadi
waterlock saat curah hujan tinggi yang berakibat pada suasana anaerob di atas
hardpan tempat sebaran akar. Kebutuhan bahan organik dipenuhi dengan aplikasi
tandan kosong sawit untuk memperbaiki kemampuan tanah menahan air, meskipun
belum memberikan hasil yang konsisten untuk jangka lama. Oleh karena itu, perlu
diteliti sinergisitas tandan kosong sawit dan N. biserrata sebagai vegetasi bawah
terhadap sifat fisik dan kimia tanah pasiran dan dalam menghadapi pengaruh iklim
terhadap keberlanjutan produktivitas kelapa sawit di tanah pasiran.
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Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit PT. Pantai Harapan
Estate Wilayah III (PT Bumitama Gunajaya Agro) yang terletak di Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan luas 1.743 hektar. Tingkat
kesesuaian lahan tergolong marginal, terdiri atas tanah pasiran dengan lapisan
spodik, laterik, kaolin dan sebagian lowland, sehingga diperlukan kultur teknis
spesifik untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan marginalitas
tanah-tanah tersebut. Peta sebaran tanah di lokasi penelitian disajikan pada Gambar
11 berikut:

Gambar 6. Gambar peta lokasi penelitian
Penelitian mengenai pengaruh bahan organik terhadap sifat fisik dan kimia
tanah pasiran serta produktivitas kelapa sawit di tanah pasiran dalam hubungan
dengan keragaan beberapa komponen iklim. Penelitian ini dilakukan pada kelapa
sawit yang ditanam pada 2004. Data produktivitas bulanan meliputi tonase panen,
berat TBS dan jumlah TBS selama delapan tahun pada tanah pasiran maupun tanah
mineral yang telah diaplikasi bahan organik. Sebagai pembanding, data
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N. biserrata; tanah mineral + tandan kosong; tanah mineral +tandan kosong + N.
biserrata, yang diambil dari 3 blok dengan tahun tanam yang sama dengan blok
tanah pasiran maupun mineral.
Sumber bahan organik tanah adalah tandan kosong kelapa sawit dengan
dosis 40 ton/ha/tahun yang diaplikasikan sebagai mulsa di piringan (TBM dan TM
awal) dan di gawangan mati (TM remaja). Sumber bahan organik lain adalah N.
biserrata yang tumbuh alami sebagai vegetasi bawah di perkebunan kelapa sawit.
Aplikasi sumber bahan organik tersebut dilakukan sejak

2012. Populasi N.

biserrata homogen dengan kerapatan sedang baik pada blok kebun yang
mempunyai tanah mineral (podsolik merah kuning) maupun tanah pasiran.
Pengaruh aplikasi bahan organik terhadap sifat fisika dan kimia tanah pasiran serta
produktivitas kelapa sawit ditentukan dengan analisis ragam yang membandingkan
tanah pasiran; tanah pasiran + N. biserrata; tanah mineral; tanah mineral + N.
biserrata, sedangkan hubungan antara pengelolaan tanah (aplikasi tandan kosong
kelapa sawit dan N. biserrata) terhadap produktivitas kelapa sawit pada kondisi
unsur iklim ditentukan dengan analisis korelasi dan regresi polinomial kuadratik
ketiga perlakuan tersebut.
Kandungan air tanah pasiran sesuai perlakuan pada kedalaman 30, 60, dan
90 cm dari permukaan tanah (sesuai dengan sebaran vertikal perakaran) untuk
musim hujan dan musim kemarau. Karakter fisika dan kimia tanah pasiran
perkebunan kelapa sawit yang ditumbuhi N. biserrata dan aplikasi tandan kosong
kelapa sawit. Bentuk analisis regresi polinomial kuadratik dipilih berdasarkan pada
jeda waktu (time lag) yang signifikan sesuai dengan hasil analisis korelasi untuk
kedua peubah bersangkutan.
Hasil dan Pembahasan
Aplikasi tandan kosong kelapa sawit dan pengelolaan N. biserrata yang
merupakan sumber bahan organik dalam rangka memperbaiki sifat tanah pasiran
disajikan pada Tabel 8.
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Tabel 3. Karakter tanah pasiran perkebunan kelapa sawit yang diberi sumber bahan
organik
Karakter
Kandungan
Harkat
Kadar lengas (%)
1,1656
rendah
N total (%)
0,0942
rendah
P total (%)
0,002
moderat
P tersedia (ppm)
10,41
rendah
pH tanah
4,86
moderat
C organik
8,64
tinggi
Aplikasi tandan kosong kelapa sawit dan adanya N. biserrata sebagai
vegetasi bawah dapat memperbaiki beberapa sifat fisik dan kimia tanah pasiran,
terutama kandungan karbon tanah yang tinggi (8,64%). Tingkat C tanah yang tinggi
menunjukkan peran sumber bahan organik tersebut sebagai bahan pembenah tanah
(soil ameliorant) yang secara langsung berpengaruh terhadap keharaan tanah dan
hubungan tanah-air-kelapa sawit. Di pihak lain, sumber bahan organik tersebut
mengalami dekomposisi dan mineralisasi, di samping regenerasi (untuk vegetasi
bawah), maka kesinambungan aplikasinya menjadi perhatian untuk mempertahankan manfaatnya bagi tanah pasiran.
Analisis hara jaringan N. biserrata menunjukkan bahwa kandungan C
organik tergolong tinggi, aras tertinggi pada batang diikuti daun dan akar;
sedangkan kandungan unsur N, P, dan K tergolong sedang sampai rendah.
Pertumbuhan vegetatif yang cepat menyebabkan produktivitas biomassanya besar.
Biomassa akar paling besar dan dominan daripada biomassa batang dan daun,
seperti dalam Tabel 9.
Tabel 4. Biomassa dan kandungan hara jaringan N. biserrata
Bagian
tumbuhan
Akar
Batang
Daun
Total

C-organik
(% bobot
kering)
47,2
54,1
50,8

N
(%)

P
(%)

K
(%)

1,2
0,8
2,3

0,1
0,1
0,2

0,9
1,6
2,5

Biomassa
(ton/ha/tahun)
11,5
2,7
1,5
15,7

Stok C
(%)
5,4
1,5
0,8
7,7

Proporsi biomassa akar yang sangat besar dibanding organ lain
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yang disinergikan dengan aplikasi tandan kosong. Sistem perakaran yang luas dan
dangkal dengan kemampuan regenerasi yang besar diperkirakan mampu
menyediakan sumber bahan organik, baik sebagai biomassa maupun eksudat akar
secara sinambung yang berperan dalam perbaikan agregat tanah. Sebaran sistem
perakaran tersebut yang berada pada zona yang sama dengan sistem perakaran
kelapa sawit dapat membantu mengurangi pengaruh negatif selama musim kemarau
terhadap kelapa sawit. Lapisan kutikula yang berlilin dapat mengurangi kehilangan
air melalui transpirasi yang terjadi selama musim kemarau. Aplikasi tandan kosong
kelapa sawit yang disinergikan dengan N. biserrata, dapat meningkatkan
kandungan air tanah pada kedalapam 30, 60 dan 90 cm.
Tabel 5. Peningkatan kandungan air tanah pada tanah pasiran kebun kelapa
sawit dengan vegetasi bawah N. biserrata dan aplikasi tandan
kosong (%)
Kedalaman
Musim
(cm)
Kemarau
Hujan
30
47.8
11.6
60
27.0
11.5
90
38.9
11.8

Vegetasi N. biserrata dapat meningkatkan kandungan air pada tanah
pasiran, peningkatan pada musim kemarau lebih besar dari pada musim hujan.
Peningkatan tersebut terjadi sampai kedalaman 90 cm dari permukaan tanah yang
merupakan zona sebaran akar kelapa sawit secara vertikal.

Hal ini dapat

meningkatkan produktivitas kelapa sawit selama tidak terjadi defisit air dan
meningkatkan toleransi terhadap pengaruh defisit air serta pemulihan (recovery)
tanaman pasca cekaman air yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. (Lipiec et al.,
2013; Magdoff & Weil, 2004b) menyebutkan, bahwa sebaran perakaran kelapa
sawit tergantung ketersediaan air dalam zona perakaran, pertumbuhan dan sistem
perakaran yang terbentuk selama TM remaja akan menentukan pertumbuhan
tanaman pada tahap selanjutnya. (Fundamental, 2016) menyatakan bahwa air
menjadi faktor yang menentukan efektivitas penggunaan sumber daya produksi
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dinyatakan oleh (I. E. Henson et al., 2007) bahwa fluktuasi produktivitas kelapa
sawit tergantung pada curah hujan dan kemampuan tanah menahan air.
Vegetasi bawah N. biserrata pada tanah pasiran dapat memperbaiki karakter
fisik dan kimia tanah yang kontribusinya tergantung pada kedalaman tanah.
Kandungan C organik tanah pada umumnya berkisar 0,5- 5,0 %, sehingga aplikasi
tandan kosong pada tanah pasiran yang didominasi oleh N. biserrata masih
tergolong rendah, sebaliknya mempunyai kandungan N total yang tinggi. Pengaruh
terbesar bahan organik ditunjukkan oleh KTK yang berharkat sedang, sehingga
mampu memperbaiki serapan pupuk yang diaplikasikan ke tanah pasiran dan
memperkecil kehilangan hara, terutama unsur N yang rentan sekali terhadap
denitrifikasi.
Tabel 6. Karakter kimia tanah pasiran perkebunan kelapa sawit yang ditumbuhi N.
biserrata dan diaplikasi tandan kosong kelapa sawit.
Kedalaman tanah
Harkat
Kandungan Hara
0 - 15 cm 15-30 cm
0 - 15 cm
15 - 30 cm
pH H2O
4.87
4.81
Tinggi
Tinggi
C - Org (%)
1.15
0.87
Rendah
Rendah
N Total (%)
0.21
0.22
Tinggi
Tinggi
Available P (ppm)
19
15
Sedang
Rendah
Sangat
Sangat
P total (ppm)
113
92
Rendah
Rendah
Ca-dd (cmol(+)/kg)
0.97
0.85
Mg-dd (cmol(+)/kg)
0.28
0.24
Tinggi
Sedang
K-dd (cmol(+)/kg)
0.17
0.15
Rendah
Rendah
+
KTK NH4 (cmol(+)/kg)
13.01
12.13
Sedang
Sedang
Keragaan produktivitas selama 6 tahun (2013-2018) bervariasi antar cara
pengelolaan tanah. Vegetasi bawah N. biserrata pada tanah pasiran menghasilkan
tonase panen yang paling rendah tetapi tidak berbeda nyata dibanding tanah
mineral, meskipun masih lebih rendah dari pada produktivitas tanah mineral + N.
biserrata. Namun, vegetasi bawah tersebut dapat meningkatkan produktivitas
tanah pasiran menjadi sama dengan tanah mineral yang secara periodik diaplikasi
tandan kosong sebagai sumber bahan organik (Tabel 12). Secara kuantitas, tanah
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vegetasi bawah tersebut dapat mempertahankan pasokan bahan organik di samping
tandan kosong, sehingga mampu memelihara tingkat agregasi tanah yang telah
terbentuk. Diketahui juga, pengelolaan sumber bahan organik dapat mengurangi
kerentanan tanah pasiran terhadap pengaruh iklim yang sering kali terjadi di
perkebunan kelapa sawit.
Pengelolaan tanah pasiran perkebunan

kelapa sawit ditujukan untuk

perbaikan sifat fisik tanah, terutama agregasi yang berhubungan erat dengan
peningkatan kemampuan menahan air. Aplikasi bahan organik menjadi pilihan
utama karena tersedia by-product yang dapat menjadi sumber bahan organik di
lingkungan perkebunan. Tandan kosong yang diberikan di piringan maupun
gawangan mati yang disinergikan dengan pengelolaan vegetasi bawah, seperti N.
biserrata menjadi penting untuk memperbaiki produktivitas tanah pasiran.
Tabel 7. Produktivitas perkebunan kelapa sawit pada beberapa cara pengelolaan
tanah.
Produktivitas (ton/ha)
Pengelolaan tanah
2013 2014
2015
2016
2017
2018 Rerata
Pasiran

25,5

24,2

23,8

17,0

19,3

25

22,47 a

Pasiran+Nephrolepis

27,1

27,3

26,6

19.1

20,8

29,4

25,0 bc

Mineral

28,3

27,1

26,7

18,9

21,1

26,0

24,7 b

Mineral+Nephrolepis

29,1

28,1

27,3

18,3

25.8

29.3

26.3 c

Potensi S3 (mineral)

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

25.0

Hasil penelitian pada Tabel 13 mengungkapkan bahwa pengelolaan sumber
bahan organik dapat mengurangi pengaruh buruk defisit air pada tanah pasiran
dibanding dengan tanah mineral tanpa dan dengan vegetasi N. biserrata sebagai
vegetasi bawah, sebagaimana ditunjukkan oleh produktivitas tahun 2016 yang
terdapat defisit air selama dua tahun sebelumnya.
Tabel 8. Pengaruh pengelolaan permukaan tanah (aplikasi tandan kosong kelapa
sawit dan N. biserrata) terhadap produktivitas kelapa sawit.
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Hari
hujan

Curah
hujan
(mm)

Drainase Defisit Air
(mm)
(mm)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

114 2.889,0 1.239
172
91 2.856,5 1.318
162 5.624,5 4.125
154 3.688,0 2.128
153 3.799,0 2.269
214 3.430,0 1.990
69
203 3.971,0 2.540
51
147 2.792,1 1.253
177 3.731,0 2.261
173 3.731,0 3.210
134 4.291,0 2.671
Keterangan : P+N : pasiran +nephrolepis
+Nephrolepis

Produktivitas (x 10 kg)
P+N
M
M+N
1.834,40
2.959,67
2.714,73
2.732,25
2.657,27
1.905,22
2.076,89
2.935,76

2.368,4
3.117,4
2.834,7
2,710,7
2.669,7
1,892,7
2.108,1
2.603,3

M : mineral

2.089,7
3.341,0
2.909,6
2.813,3
2.728,6
1.832,9
2.583,3
2.933,3

M+N : mineral

Pengaruh positif aplikasi sumber bahan organik pada tanah pasiran sejak
kelapa sawit memasuki TM 8 - 9, yaitu setelah tanaman mengalami penurunan
produktivitas akibat defisit air. Pengelolaan sumber bahan organik berperan dalam
memulihkan (recovery) produktivitas kelapa sawit pasca pengaruh defisit air yang
berpengaruh pada produktivitas TM 6 - 9 (Gambar 13). Kelapa sawit TBM dan
TM remaja lebih rentan terhadap pengaruh cekaman lingkungan dari pada TM
dewasa dan TM tua, sehingga best management practices sangat diperlukan untuk
mendukung perkebunan mencapai tahap produktivitas puncak dalam satu daur
umur ekonomisnya (25 tahun).
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Gambar 7. Pengaruh pengelolaan sumber bahan organik terhadap produktivitas
kelapa sawit dalam kaitannya dengan CH.
Pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor iklim.
Pengelolaan sumber bahan organik di perkebunan kelapa sawit ditujukan antara lain
untuk mengatasi pengaruh negatif iklim selama umur produktif tanaman tersebut.
Analisis data iklim selama 10 tahun dan data produktivitas selama 6 tahun
menunjukkan bahwa ada dua siklus vegetatif dan generatif pertumbuhan dan
perkembangan satu fitomer yang pada akhirnya menentukan produktivitas kelapa
sawit. Karena tanaman berada pada tahap TM remaja yang kurve produksinya
meningkat, maka pola respon yang sama terdapat 2 kali selama penelitian ini.
Padahal pada tahap TM remaja dihasilkan 2-3 fitomer per bulan.
Temuan ini menunjukkan salah satu orisinalitas yang menjadi bagian dari
penelitian ini. Selama ini pengaruh iklim terhadap keragaan produktivitas dianalisis
berbasis tahunan, dan hanya terbatas pada curah hujan dan defisit air, sehingga
belum cukup untuk mengungkapkan pengaruh iklim terhadap produktivitas kelapa
sawit.
Untuk mengetahui korelasi dan jeda waktu (time lag) unsur iklim terhadap
produktivitas kelapa sawit disajikan Tabel 14, berikut:
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Tabel 9. Hubungan produktivitas kelapa sawit TM remaja dengan unsur iklim pada
pengelolaan tanah yang berbeda
Pengelolaan
tanah

Unsur iklim

Curah hujan
Tanah
Hari hujan
pasiran + N. Kelembapan udara
biserrata
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu
Curah hujan
Hari hujan
Tanah
Kelembapan udara
mineral
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu
Curah hujan
Tanah
Hari hujan
mineral + Kelembapan udara
N. biserrata Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu

Jeda
waktu
(bulan)
-18
-30
-39
-14
-22
-18
-29
-29
-38
-25
-21
-12
-18
-30
-22
-14
-21
-18

Konstanta

Koefisien
β1

Koefisien
β2

0,06416
0,06051
-0,1022
0,4440
+0,1014
-12,54
+0,05911
+0,0701
-1,208
-0,1258
-0,0535
1,732
0,07012
0,09039
1,157
0,3440
-0,0057
6,530

+0,000091
+0,001781
+0,024880
-0,169500
-0,150700
+0,9114
+0,000113
-0,000432
+0,02885
+0,0568
+0,2287
+0,1394
+0,000037
-0,002742
-0,02673
-0,1311
+0,1390
+0,4703

-0,000001
-0,000015
-0,000139
+0,019370
+0,154500
-0,01645
+0,000006
0,0000075
-0,000160
-0,003040
-0,0742
+0,00289
+0,000001
-0,000132
+0,000166
+0,01571
-0,0365
-0,00835

Koefisien
korelasi
0,3184
0,3368
0,2512
0,3293
0,4580
0,3540
0,3540
0,4371
0,3143
0,3184
0,4364
0,3572
0,3759
0,3023
0,2211
0,3472
0,3395
0,3184

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit pada
pengelolaan tanah yang berbeda, perlakuan tanah pasiran + N. biserrata dengan
perlakuan tanah mineral + N. biserrata memberikan pola jeda waktu yang
konsisten. Berturut-turut CH, HH, RH, LP, KA, Suhu : -18 bulan, -30 bulan, -(2239) bulan, -14 bulan, -21 bulan, -18 bulan.
Hasil analisis untuk mengetahui hubungan antara beberapa unsur iklim
terhadap persentase peningkatan produktivitas kelapa sawit yang dianalisis dengan
regresi polynomial non linear disajikan pada beberapa Gambar 13 berikut.
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Gambar 8. Hubungan antara unsur iklim dan produktivitas kelapa sawit pada tanah
pasiran dengan vegetasi bawah N. biserrata
Hubungan antara beberapa unsur iklim dan produktivitas kelapa sawit pada
tanah pasiran dengan vegetasi bawah N. biserrata yang ditentukan dengan analisis
regresi polinomial kuadratik memberikan hasil sebagaimana yang disajikan pada
Gambar 13. Enam gambar diatas menunjukkan produktivitas kelapa sawit
mengikuti pola sigmoid pada beberapa unsur iklim (CH, RH, LP, KA, dan T)
kecuali sebaran hari hujan (HH). Apabila sebaran CH semakin merata maka akan
terjadi peningkatan produktivitas (Gambar 13)
Sedangkan untuk tanah mineral yang tanpa vegetasi bawah N. biserrata
commit to user
disajikan pada Gambar 14.
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Gambar 9. Hubungan antara unsur iklim dan produktivitas kelapa sawit pada tanah
mineral.
Hubungan antara beberapa unsur iklim dan produktivitas kelapa sawit pada
tanah mineral dengan Vegetasi bawah N. biserrata yang ditentukan dengan analisis
regresi polinomial kuadratik memberikan hasil sebagaimana yang disajikan pada
Gambar 15.
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Gambar 10. Hubungan antara unsur iklim dan produktivitas kelapa sawit pada tanah
mineral dengan vegetasi bawah N. biserrata.
Produksi (yield) kelapa sawit menunjukkan respon yang berbeda terhadap
beberapa unsur iklim dan

respon tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah dan

pengelolaannya, terutama menyangkut pengelolaan sumber bahan organik. Respon
berbeda tersebut ditunjukkan oleh titik kritis tahapan perkembangan vegetatif dan
generatif dalam siklus fitomer yang saling berturutan. Kondisi sub optimum yang
berpotensi menyebabkan cekaman berpengaruh terhadap produktivitas diketahui
beberapa bulan kemudian, tergantung pada unsur iklim bersangkutan. Pengelolaan
sumber bahan organik diketahui commit
dapat merubah
to user rentang waktu antara terjadinya

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
70

kondisi sub optimum (cekaman) dan produktivitas tanaman. Aplikasi tandan
kosong dan N. biserrata menunjukkan jeda waktu (time lag) yang sama untuk
pengaruh curah hujan, sebaran hari hujan, intensitas sinar matahari, kecepatan
angin, dan suhu udara terhadap produktivitas pada tanah pasiran maupun tanah
mineral, yaitu -18, -30, -14, -(21-22), dan -18 bulan.
Produktivitas kelapa sawit (Tabel 13) ditentukan oleh jumlah TBS dan
rerata berat TBS dan masing-masing komponen ini menunjukkan respon yang
berbeda terhadap faktor pertumbuhan sebagaimana hasil penelitian yang disajikan
pada Tabel 13 dan 14. Tabel 15 mengungkapkan bahwa peningkatan dimensi
ukuran TBS kelapa sawit berlangsung selama TM remaja dan tahap ini kurang peka
terhadap pengaruh defisit air dibanding jumlah TBS.
Tabel 10. Pengaruh pengelolaan tanah (aplikasi tandan kosong kelapa sawit dan N.
biserrata) terhadap berat tandan buah segar kelapa sawit
Tahun

Hari
hujan

Curah
hujan
(mm)

Drainase
(mm)

Defisit
Air
(mm)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

114
91
162
154
153
214
203
147
177
173
134

2.889
2.856
5.625
3.688
3.799
3.430
3.971
2.792
3.731
3.731
4.291

1.239
1.318
4.125
2.128
2.269
1.990
2.540
1.253
2.261
3.210
2.671

172
69
51
-

Keterangan : P+N : pasiran +Nephrolepis
+Nephrolepis

Berat tandan buah segar
(:100kg)
P+N
M
M+N
1.012
1.082
1.211
1.199
1.185
1.347
1.181
1.226
1.301
1.408
1.343
1.548
1.447
1.462
1.573
1.625
1.692
1.748
1.807
1.845
2.192
1.799
1.761
1.951

M : mineral M+N : mineral

Tabel 15 dan Gambar 16 mengungkapkan berat TBS pada tahun 2018 lebih
rendah daripada tahun sebelumnya. Intensitas curah hujan yang ekstrim tinggi
(>4.000 mm/tahun) dan turun hujan pada siang hari dapat menyebabkan lama
penyinaran yang lebih pendek dan kondisi ini mempengaruhi fotosintesis yang
selanjutnya akan mempengaruhi commit
hubungan
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fotosintat ke tandan buah, sehingga pengaruhnya sama untuk semua bentuk
pengelolaan lahan yang diteliti. Dalam hal ini, fotosintat diperlukan untuk
pertumbuhan komponen buah dan komponen tandan serta senyawa organik untuk
sintesis minyak, sehingga pengaruh reduksi lama dan intensitas penyinaran yang
terjadi selama periode curah hujan tinggi dapat terjadi dalam waktu yang lebih
singkat dibanding pengaruhnya terhadap jumlah TBS sebagaimana ditunjukkan
oleh Tabel 17 dan Gambar 20. Drainase tanah pasiran yang baik dapat mengurangi
pengaruh buruk intensitas curah hujan tinggi terhadap berat TBS, sehingga rerata
berat TBS tanah pasiran yang diberi sumber bahan organik lebih besar daripada
tanah mineral tanpa sumber bahan organik. Aplikasi bahan organik dapat
mengurangi laju pencucian hara, memperbaiki aerasi, mengurangi run off dan
meningkatkan water holding capacity.

Gambar 11. Pengaruh pengelolaan sumber bahan organik terhadap berat TBS
kelapa sawit
Pertumbuhan dan berat kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor iklim.
Pengelolaan sumber bahan organik di perkebunan kelapa sawit ditujukan antara lain
untuk mengatasi pengaruh negatif iklim selama umur produktif tanaman tersebut.
Untuk mengetahui korelasi dan jeda waktu (time lag) unsur iklim terhadap berat
kelapa sawit disajikan Tabel 16, berikut:
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Tabel 11. Hubungan berat TBS kelapa sawit TM remaja dengan unsur iklim pada
pengelolaan tanah yang berbeda
Pengelolaa
n tanah

Unsur iklim

Curah hujan
Tanah
Hari hujan
pasiran + N. Kelembapan udara
biserrata
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu
Curah hujan
Hari hujan
Tanah
Kelembapan udara
mineral
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu
Curah hujan
Tanah
Hari hujan
mineral + N. Kelembapan udara
biserrata
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu

Jeda
waktu
(bulan)
-7
- 44
-19
-15
-11
-7
-29
-27
-30
-15
-34
-31
-45
-45
-37
-15
-16
-13

Konstanta

Koefisien
β1

Koefisien
β2

Koefisien
korelasi

0,07847
0, 07988
-0,0719
0,1886
0,06631
1,436
0,08147
0,08211
0,2808
0,1515
0,08155
0,899
0,07984
0,08024
-0,00253
0,2481
0,1974
1,330

+0,000024
+0,000161
+0,003363
-0,04672
+0,0246
-0,1029
+0,000003
-0,000165
-0,005116
-0,03213
-0,0156
-0,0656
0,000012
0,000095
0,002173
-0,07191
-0,2889
-0,0962

-0,000001
-0,000006
-0,000018
+0,005107
-0,00419
+0,001953
0,000001
0,000015
0,000033
+0,003681
+0,02152
+0,001309
-0,000001
+0,000009
-0,000010
+0,007757
+0,1925
+0,001852

0,3728
0,4013
0,3289
0,2993
0,3788
0,3720
0,2780
0,2718
0,3252
0,2597
0,3280
0,4068
0,3150
0,3498
0,3243
0,3417
0,3726
0,4297

Hubungan antara beberapa unsur iklim dan berat TBS kelapa sawit pada
tanah pasiran+ N. biserrata, tanah mineral, dan tanah mineral +N. biserrata
ditentukan dengan analisis regresi polinomial kuadratik memberikan hasil
sebagaimana yang disajikan pada Gambar 17, 18 dan 19.
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Gambar 12. Hubungan antara unsur iklim dan berat TBS (BJR) kelapa sawit pada
tanah pasiran dengan vegetasi bawah N. biserrata
Hubungan antara beberapa unsur iklim dan berat tandan buah kelapa sawit
pada tanah mineral yang ditentukan dengan analisis regresi polinomial kuadratik
memberikan hasil sebagaimana yang disajikan pada Gambar 18.
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Gambar 13. Hubungan antara beberapa unsur iklim dan berat TBS kelapa sawit
pada tanah mineral.
Hubungan antara beberapa unsur iklim dan produktivitas kelapa sawit pada
tanah mineral dengan Vegetasi bawah N. biserrata yang ditentukan dengan analisis
regresi polinomial kuadratik memberikan hasil sebagaimana yang disajikan pada
Gambar 19.
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Gambar 14. Hubungan antara beberapa unsur iklim dan berat TBS kelapa sawit
pada tanah mineral dengan vegetasi bawah N. biserrata
Berat TBS menunjukkan respon yang beragam terhadap unsur iklim, baik
untuk tanah pasiran maupun tanah mineral. Pengelolaan sumber bahan organik
dalam bentuk tandan kosong yang diaplikasikan 40 ton/ha/tahun dan vegetasi
bawah N. biserrata yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas TBS dan
mengurangi pengaruh kondisi iklim yang sub optimum tidak menunjukkan pola
yang konsisten untuk unsur iklim yang sama sebagaimana yang ditunjukkan dengan
jeda waktunya terhadap berat TBS. Adanya pola yang tidak konsisten tersebut
mengungkapkan bahwa masing-masing unsur iklim tersebut mempunyai
mekanisme yang berbeda dan pengaruhnya dapat diketahui dalam waktu yang lebih
commit to user
pendek.
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Berat TBS ditentukan oleh faktor genetik dari progeni kelapa sawit yang
diusahakan, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah spiklet dalam tandan dan jumlah
bunga dalam spiklet, namun pengaruh unsur iklim terhadap karakter ini relatif kecil.
TBS dipanen sekitar 6 bulan setelah antesis dan beratnya ditentukan oleh fruitset
dan berat masing-masing buah (fruitset) dan kedua faktor ini ditentukan oleh
kondisinya selama 6 bulan tersebut. Curah hujan yang tinggi menyebabkan polen
tercuci dan aktivitas E. camerunicus turun (demikian juga untuk kelembapan udara
dan kecepatan angin yang tinggi). Sebaliknya curah hujan rendah (defisit air) dan
suhu tinggi menurunkan viabilitas polen sehingga tidak terjadi pembuahan dan
pohon cenderung menghasilkan buah partenokarpi. Hal ini akan menurunkan
fruitset kelapa sawit.
Setelah antesis, pertumbuhan TBS mengikuti pola sigmoid (R. H. V. Corley
& Tinker, 2016).

Selama 80 hari setelah antesis, TBS berada dalam fase

eksponensial, terjadi peningkatan berat karena pertumbuhan bagian-bagian
struktural buah (mesocarp dan kernel) yang disertai dengan peningkatan kandungan
air di dalam mesocarp. Setelah itu, tandan buah memasuki pertumbuhan melambat
dan 60 hari sebelum panen terjadi sintesis minyak di dalam buah bersangkutan (dan
selama periode ini tandan tidak mengalami pertambahan berat). Kondisi iklim
selama fase eksponensial dan pertumbuhan melambat tersebut berpengaruh besar
terhadap berat TBS, terutama melalui mekanisme fotosintesis, respirasi, dan
penyerapan hara serta metabolism nutrisi yang secara langsung maupun tidak
langsung akan mempengaruhi source-sink relation dan kompetisi antar-sink.
Kompetisi tersebut sering kali terjadi akibat faktor iklim (terutama air) dan nutrien
(pupuk) dan dalam hal ini tandan buah yang paling lemah sink strengthnya,
sehingga berat TBS turun.
Jumlah TBS mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada berat TBS
terhadap yield (produktivitas) kelapa sawit. Jumlah TBS yang dipanen ditentukan
oleh rangkaian peristiwa berikut : determinasi seks (menentukan nisbah seks),
aborsi bunga (infloresen), dan gagal tandan. Iklim berpengaruh besar terhadap
peristiwa ini, sebagaimana ditunjukkan hasil penelitian pada Tabel 17.
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Tabel 12. Pengaruh pengelolaan tanah (aplikasi tandan kosong kelapa sawit dan N.
biserrata) terhadap jumlah tandan buah segar kelapa sawit
Tahun Hari
Curah Drainase Defisit
Jumlah tandan buah segar
hujan
hujan
(mm)
Air
(: 1000)
(mm)
(mm)
P+N
M
M+N
2008
114
2.889
1.239
2009
91
2.856
1.318
172
2010
162
5.625
4.125
2011
154
3.688
2.128
13.884
16.973
13.490
2012
153
3.799
2.269
18.244
19.481
18.434
2013
214
3.430
1.990
16.933
17.019
17.057
2014
203
3.971
2.540
69
14.086
14.743
13.511
2015
147
2.792
1.253
51
13.420
13.358
12.879
2016
177
3.731
2.261
8.582
8.332
7.921
2017
173
3.731
3.210
8.469
8.421
8.933
2018
134
4.291
2671
12.134
11.020
11.464
Keterangan : P+N : pasiran+nephrolepis M : mineral M+N :
mineral+nephrolepis
Tabel 17 mengungkapkan, bahwa jumlah TBS berfluktuasi selama TM
remaja terhadap pengaruh curah hujan dan hal ini menunjukkan

komponen

produktivitas ini lebih peka terhadap pengaruh cekaman air yang terjadi selama
beberapa tahun sebelumnya. Berbeda dengan beratnya, jumlah TBS pada 2018
lebih banyak daripada tahun sebelumnya meskipun intensitas curah hujan sangat
tinggi dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, pengaruh defisit air dapat diketahui
setelah 2-3 tahun berikutnya.
Gambar 20 menunjukkan, bahwa pengelolaan sumber bahan organik pada
tanah pasiran menghasilkan TBS dengan jumlah yang hampir sama pada tahun
2014 dan 2015 saat terjadinya defisit air, dan dapat mengurangi pengaruh buruk
defisit air tersebut terhadap jumlah TBS pada 2016. Diketahui juga, pada 2018
jumlah TBS kelapa sawit tanah pasiran yang diberi sumber bahan organik hampir
sama dengan tanah mineral yang diberi bahan organik dan keduanya lebih tinggi
daripada tanah mineral. Hasil ini menunjukkan, bahwa pengelolaan bahan organik
pada tanah pasiran maupun mineral menjadi komponen utama best management
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Gambar 15. Pengaruh pengelolaan sumber bahan organik terhadap jumlah TBS
kelapa sawit.
Pertumbuhan dan jumlah tandan buah kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor
iklim. Pengelolaan sumber bahan organik di perkebunan kelapa sawit ditujukan
antara lain untuk mengatasi pengaruh negatif iklim selama umur produktif tanaman
tersebut. Untuk mengetahui korelasi dan jeda waktu (time lag) unsur iklim terhadap
jumlah tandan buah kelapa sawit disajikan Tabel 18, berikut:
Tabel 13. Hubungan jumlah TBS kelapa sawit TM remaja dengan unsur iklim
pada pengelolaan tanah yang berbeda
Pengelolaan
tanah

Unsur iklim

Curah hujan
Tanah
Hari hujan
pasiran + N. Kelembapan udara
biserrata
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu
Curah hujan
Hari hujan
Tanah
Kelembapan udara
mineral
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu

Jeda
KonKoefisien Koefisien Koefisien
waktu
stanta
β1
β2
korelasi
(bulan)
-18
0,06612 +0,000082 -0,000001
0,2908
-30
0,06154 +0,001728 -0,000016
0,3258
-39
-1,022 +0,02488 -0,000139
0,3299
-25
0,4440
-0,1695 +0,01937
0,3357
-22
0,1014
-0,1507
+0,1545
0,4119
-18
-12,54
+0,9114
-0,01645
0,3278
-29
0,06044 +0,000114 -0,000001
0,3012
-29
-0,0718 +0,000256 +0,000060
0,3990
-38
-0,6786 +0,017640 -0,000102
0,3432
-25
-0,1332 +0,05920
-0,00322
0,3433
-21
-0,0636
+0,2632
-0,1009
0,4179
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Unsur iklim

Curah hujan
Tanah
Hari hujan
mineral + N. Kelembapan udara
biserrata
Lama penyinaran
Kecepatan angin
Suhu

Jeda
waktu
(bulan)
-18
-30
-22
-14
-21
-18

Konstanta

Koefisien
β1

Koefisien
β2

Koefisien
korelasi

0,07075 +0,000029 +0,000001
0,08955 -0,002629 +0,000129
1,226
-0,02842 +0,000176
0,0562
-0,0122 +0,00349
0,0259
+0,0606
+0,0114
-3,899
0, 2764 -0,004780

0,4009
0,3116
0,2709
0,3049
0,3503
0,3398

Hubungan antara beberapa unsur iklim dan jumlah TBS kelapa sawit pada
tanah pasiran+ N. biserrata, tanah mineral, dan tanah mineral +N. biserrata
ditentukan dengan analisis regresi polinomial kuadratik memberikan hasil
sebagaimana yang disajikan pada Gambar 21, 22, dan 23.
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Gambar 16. Hubungan antara beberapa unsur iklim dan jumlah TBS kelapa sawit
pada tanah pasiran dengan vegetasi bawah N. biserrata.
Hubungan antara beberapa unsur iklim dan jumlah tandan buah kelapa sawit
pada tanah mineral yang ditentukan dengan analisis regresi polinomial kuadratik
memberikan hasil sebagaimana yang disajikan pada Gambar 22.

Gambar 17. Hubungan antara beberapa unsur iklim dan jumlah TBS kelapa sawit
pada tanah mineral
Hubungan antara beberapa unsur iklim dan jumlah tandan buah kelapa sawit
pada tanah mineral dengan Vegetasi bawah N. biserrata yang ditentukan dengan
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analisis regresi polinomial kuadratik memberikan hasil sebagaimana yang disajikan
pada Gambar 23.

Gambar 18. Hubungan antara beberapa unsur iklim dan jumlah TBS kelapa sawit
pada tanah mineral dengan vegetasi bawah N. biserrata.
Determinasi seks yang terjadi 10-16 bulan sebelum munculnya pelepah
berpengaruh paling besar terhadap jumlah TBS yang akan dipanen kemudian.
Determinasi seks akan mempengaruhi nisbah seks atau produksi bunga betina, dan
tahap ini merupakan titik kritis dan perlu mendapat perhatian khusus dalam
pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Peristiwa ini sangat peka terhadap kondisi
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karena itu, perkebunan kelapa sawit pada tanah pasiran memerlukan pengelolaan
sumber bahan organik dalam rangka mitigasi pengaruh negatif iklim. Hasil
penelitian mengungkapkan jumlah TBS menunjukkan pola hubungan yang sama
untuk semua unsur iklim yang diamati, baik pada tanah pasiran maupun tanah
mineral sebagaimana ditunjukkan oleh time lag (jeda waktu) masing-masing unsur
iklim tersebut (Tabel 18).
Aplikasi tandan kosong dan N. biserrata menunjukkan jeda waktu (time lag)
yang sama untuk pengaruh curah hujan, sebaran hari hujan, intensitas sinar
matahari, kecepatan angin, dan suhu udara terhadap jumlah TBS pada tanah pasiran
maupun tanah mineral, yaitu -18, -30, -14, -(21-22), dan -18 bulan. Pola time lag
yang sama dan konsisten dalam hubungan unsur iklim tersebut dengan jumlah TBS
menjadi bagian penting dan temuan orisinal dari penelitian ini. Dinyatakan oleh
(Combres et al., 2013; Woittiez et al., 2017) jumlah TBS mempunyai kontribusi
besar (70%) terhadap produksi (yield) perkebunan kelapa sawit dari pada berat
TBS. Adanya kesamaan pola jeda waktu respon produksi (yield) dan jumlah TBS
dapat dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, karena
determinasi seks (nisbah seks) berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi sub
optimum, termasuk pengelolaan sumber bahan organik.
Kesimpulan
1. Sinergi tandan kosong dan vegetasi bawah N. biserrata dapat meningkatkan
kandungan karbon dan berperan

positif dalam keharaan tanah pasiran

perkebunan kelapa sawit. N. biserrata merupakan sumber biomassa yang
mampu menghasilkan 15,7 ton/ha/tahun dengan kandungan 47,2; 54,1 dan
50,8% C organik dan menyumbang 7,7% cadangan C dalam tanah pasiran
perkebunan kelapa sawit TM remaja produktif. Pengelolaan jenis pakuan ini
dan tandan kosong kelapa sawit dapat memperbaiki kandungan hara N, P, Ca,
Mg dan meningkatkan pH dan KPK tanah pasiran di perkebunan kelapa sawit.
2.

Pengelolaan sumber bahan organik dalam bentuk tandan kosong kelapa sawit
40 ton/ha/tahun sebagai mulsa organik di piringan dan vegetasi bawah N.
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perkebunan kelapa sawit. Peningkatan kandungana air pada musim kemarau
lebih besar daripada musim hujan, baik pada ke dalamam 30, 60 dan 90 cm
dari permukaan tanah, dan zona ini merupakan zona sebaran vertikal akar
kelapa sawit.
3.

Pengelolaan sumber bahan organik ini dapat mempertahankan tingkat
produktivitas kelapa sawit pada tanah pasiran yang hampir sama dengan tanah
mineral yang hanya diaplikasi tandan kosong maupun yang diaplikasi kedua
sumber bahan organik ini selama tahap TM remaja produktif.

4.

Pengaruh iklim terhadap produktivitas kelapa sawit selama tahap TM remaja
produktif diketahui setelah melalui jeda waktu (time lag) yang rentangnya
bervariasi, tergantung pada unsur iklim. Pengelolaan sumber bahan organik
menghasilkan pola jeda waktu yang sama dan kosisten antara tanah pasiran dan
tanah mineral untuk produktivitas dan jumlah TBS terhadap pengaruh curah
hujan, sebaran hari hujan, intensitas sinar matahari, kecepatan angin dan suhu
udara, berturut-turut -18, -30, -14, -(21-22), dan -18 bulan. Di pihak lain,
pengaruh unsur iklim terhadap berat TBS menunjukkan pola yang berbeda dan
tidak konsisten antara tanah pasiran dan tanah mineral yang diaplikasi tandan
kosong dan N. biserrata maupun tanah mineral yang diberi tandan kosong.
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3. Peranan Sumber Bahan Organik dalam Meningkatkan Pertumbuhan
Karakter Agronomi dan Produktivitas Kelapa Sawit pada Tanah Pasiran
Pendahuluan
Perkebunan kelapa sawit di Indonesia diusahakan pada beragam jenis tanah
dengan tingkat kelayakan yang berbeda dan hal ini menjadi salah satu penyebab
tidak tercapainya potential yield. Bahkan, keragaman tersebut sering kali dijumpai
dalam satu hamparan areal perkebunan, sehingga memerlukan penanganan
berbeda, terutama berhubungan dengan sifat fisik dan kimia tanah. Kedua sifat ini
menjadi kendala dan perlu mendapat perhatian khusus dalam usaha kelapa sawit di
tanah pasiran (spodosol).
Perbaikan sifat fisik dan kimia tanah pasiran menjadi prioritas pertama
dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di tanah pasiran. Aplikasi bahan
organik, terutama tandan kosong menjadi aktivitas rutin dalam pengelolaan kebun
yang berfungsi sebagai substitusi hara dan menyediakan unsur hara yang berasal
dari pupuk, sehingga dapat menghemat biaya pupuk anorganik. Dosis tandan
kosong berkisar 25-60 ton/ha/tahun. Di samping itu, by-product ini menjadi sumber
bahan organik utama yang dipergunakan sebagai amelioran untuk tanah pasiran
maupun tanah lempung berat.
Tandan kosong merupakan by-product utama perkebunan kelapa sawit,
setiap ton minyak akan menghasilkan satu ton tandan kosong. Di awal
pengembangan kelapa sawit di Indonesia tandan kosong dibuang atau dibakar.
Namun seiring meningkatnya biaya pupuk dan semakin langkanya bahan bakar
fosil serta kesadaran akan lingkungan hidup serta emisi gas rumah kaca hasil
pembakaran tandan kosong (Bakar et al., 2011), aplikasi tandan kosong sebagai
bahan organik pembenah tanah (soil amendment) mengalami peningkatan hingga
sekarang ini (Carron et al., 2015). Aplikasi tandan kosong sebagai mulsa dapat
memperbaiki kualitas tanah baik yang berhubungan dengan sifat fisik, kimia,
maupun hayati. Dosis tandan kosong 30-100 ton/ha/tahun dengan rerata 40
ton/ha/tahun (Etta et al., 2007; Loong et al., 1987). Satu ton tandan kosong
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mengandung hara setara 6-7 kg urea; 1,7 kg TSP atau 2,8 kg batuan fosfat; 16,3 kg
KCl; dan 3-4,4 kg kieserit (Caliman et al., 2001).
Penelitian Chiew & Rahman (2002) menunjukkan bahwa aplikasi tandan
kosong sebagai mulsa sebanyak 37,5 ton/ha/tahun bersama dengan pupuk N (0,735
kg/pohon/tahun) dan K (1,57 kg K/pohon/tahun) pada gawangan mati dapat
meningkatkan kandungan N dan K jaringan, jumlah tandan buah, berat tandan buah,
dan total berat tandan buah, sebaliknya kandungan Mg jaringan mengalami
penurunan. Mulsa tandan kosong juga memperbaiki KPK tanah untuk K, Ca dan
Mg serta pH. Diketahui juga, frekuensi aplikasi pupuk berpengaruh kecil terhadap
kandungan hara daun dan hasil. Dianjurkan mulsa tandan kosong yang ditambah
pupuk N dan K dipergunakan untuk memperbaiki nutrisi dan hasil kelapa sawit.
Ketersediaan by-product tersebut perlu menjadi pertimbangan, mengingat
kontinuitas dan kecukupannya (areal kebun luas). Oleh karena itu, perlu diupayakan
sumber bahan organik lain, dengan memanfaatkan vegetasi bawah (understorey
vegetation) pohon sawit. Keanekeragaman vegetasi bawah tinggi dan peran
ekologinya belum banyak diungkap padahal produksi biomassanya tinggi.
Nephrolepis biserrata merupakan jenis paku-pakuan (pteridophyta) yang dominan
dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit. Penyebaran dengan spora dan
pertumbuhan yang cepat mendukung dominansi spesies ini. Produksi biomassa
spesies paku ini tinggi didukung dengan perkembangan sistem perakaran yang
intensif dan berkembang dekat permukaan tanah, sehingga sangat potensial jika
dimanfaatkan sebagai amelioran untuk menunjang perbaikan sifat-sifat tanah.
N. biserrata toleran naungan dan dapat meningkatkan biodiversitas
artropoda di perkebunan kelapa sawit, sehingga sangat penting dalam penerapan
sustainable palm oil (Pashkevich et al., 2021). Penanaman spesies paku ini dapat
memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, sehingga meningkatkan kemampuan tanah
menahan air; dan meningkatkan kelembapan kebun (Ariyanti et al., 2016b).
Penggunaan N. biserrata sebagai tanaman penutup tanah yang ditanam di teras
dapat mengurangi perkolasi dan aliran air permukaan sekitar 36 dan 80 % di
perkebunan kelapa sawit yang mempunyai curah hujan 2.400 mm per tahun.
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al., 2016a). Penelitian implementatif N. biserrata sebagai vegetasi bawah
perkebunan kelapa sawit masih langka, terbatas mengenai peran sebagai penutup
tanah dan keseimbangan air (Ariyanti et al., 2015; Ariyanti et al., 2016b), suksesi
antar spesies tumbuhan bawah di perkebunan kelapa sawit (Luke et al., 2019),
hubungan dengan keanekaragaman fauna dan serangga (Pashkevich et al., 2021;
Suzanti et al., 2016); reduksi erosi (Murtilaksono et al., 2007). Oleh karena itu,
penelitian yang mensinergikan N. biserrata dan aplikasi tandan kosong untuk
memperbaiki karakter agronomi dan keragaan produksi kelapa sawit pada tanah
pasiran marginal perlu dilakukan.
Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh pengelolaan bahan
organik (tandan kosong kelapa sawit dan N. biserrata) terhadap keragaan karakter
agronomi kelapa sawit di tanah pasiran dan hubungannya dengan keberlanjutan
produktivitas kelapa sawit.
Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit PT Bumitama Gunajaya
Agro yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, luas area 90 hektar (3 blok)
per perlakuan, dengan jenis tanah spodosol dan mineral, kelapa sawit ditanam pada
tahun 2004. Penelitian diawali dengan koleksi data sekunder seri waktu 2011-2018
yang mencakup tonase panen tandan buah, jumlah dan berat tandan rata-rata
berbasis blok dan bulanan. Sesuai dengan tujuan penelitian, blok tanah pasiran
maupun blok tanah mineral yang rutin diaplikasi tandan kosong kelapa sawit
sebayak 40 ton /hektar/tahun dan ditumbuhi N. biserrata sebagai vegetasi bawah
(understorey vegetation) yang dominan. Dipilih masing-masing 3 blok kebun (1
blok = 300 x 1.000 m = 30 hektar) untuk tanah pasiran dan tanah mineral dengan
vegetasi N. biserrata yang homogen untuk dikaji mendalam untuk penelitian tahap
ini.
Data primer diperoleh melalui percobaan yang dilakukan pada blok kebun
yang telah menjadi tempat pengambilan data primer dengan karakteristik
sebagaimana tersebut di atas. Penelitian diawali dengan penentuan pohon sampel
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2010). Pada setiap blok dilakukan pengamatan awal untuk menentukan 3 kategori
kerapatan N. biserrata (rapat, sedang dan jarang). Masing-masing kategori ini
diwakili oleh 82 pohon untuk setiap blok, sehingga ada 246 pohon untuk tanah
pasiran dan 246 pohon untuk tanah mineral. Karakter agronomi yang diamati terdiri
atas tinggi tanaman, lingkar batang, panjang pelepah, tebal petiola, dan berat segar
akar kelapa sawit. Panjang pelepah dan tebal petiola diamati pada pelepah nomor
17.
Respon karakter agronomi tanaman kelapa sawit pada tanah pasiran dan
tanah mineral ditentukan berdasarkan analisis ragam pada tingkat kepercayaan 95
persen dan hubungan antara kerapatan vegetasi N. biserrata dengan karakter
agronomi tersebut ditentukan mempergunakan analisis korelasi dan regresi
mempergunakan Minitab versi 19. Di samping itu, untuk mengungkap pengaruh
pengelolaan sumber bahan organik sebagai bagian dari best manajemen practices
perkebunan kelapa sawit pada tanah marginal dilakukan analisis yang sama dengan
mempergunakan data primer dengan mengabaikan perbedaan kedua jenis tanah
tersebut.
Hasil Dan Pembahasan
Tanah pasiran sebagai tanah marginal memerlukan pendekatan berbeda
dalam mengelola perkebunan kelapa sawit yang diusahakan di tanah ini. Sifat fisik
dan kimia tanah yang menjadi faktor pembatas tanah pasiran, sehingga perbaikan
kedua sifat tersebut mendapat perhatian awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
N. biserrata sebagai vegetasi bawah di samping aplikasi tandan kosong 40
ton/ha/tahun dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit pada tanah pasiran
yang hampir sama dengan produktivitas tanah mineral yang diberi kedua sumber
bahan organik tersebut. Bahkan produktivitas pada TM remaja (tahun tanam 2004,
umur 9-11 tahun) lebih tinggi dari potensi produksinya baik untuk tanah pasiran
maupun tanah mineral. Namun pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan yang
cukup drastis, dikarenakan terjadi water defisit pada tahun 2014-2015.
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Gambar 19. Keragaan produktivitas kelapa sawit pada tanah pasiran +Nephrolepis
dan tanah mineral +Nephrolepis
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penurunan produktivitas pada 2016
dan 2017 pada tanah pasiran maupun tanah mineral disebabkan oleh defisit air
akibat musim kemarau yang panjang selama 2015 (penelitian tahap 1) yang
berpengaruh pada komponen penentu produktivitas, terutama produksi bunga
betina yang kelak menjadi tandan buah untuk dipanen 12-24 bulan kemudian. Di
samping itu, N. biserrata dan tandan kosong dapat meningkatkan toleransi kelapa
sawit pada tanah pasiran sehingga capaian produksinya sama dengan pada tanah
mineral, meskipun produktivitas keduanya di bawah potensi produksinya.
Keragaan produktivitas selama TM remaja di atas dipengaruhi oleh manajemen
bahan organik yang mampu meningkatkan ketersediaan air pada tanah pasiran.
Peningkatan kandungan air ditunjukkan oleh Tabel 10.
Peningkatan kapasitas menahan air tanah pasiran yang ditumbuhi N.
biserrata dan diaplikasi tandan kosong mempengaruhi beberapa karakter agronomi
kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan spesies pakuan
tersebut lebih tinggi pada tanah mineral daripada tanah pasiran. Sebagai vegetasi
alami, pertumbuhan populasi N. biserrata tergantung pada tingkat tutupan tajuk
kelapa sawit dan kesuburan tanah. Populasi kelapa sawit yang lebih tinggi pada
tanah mineral menciptakan kondisi iklim mikro yang lebih sesuai dan tutupan tajuk
yang lebih rapat, sehingga pertumbuhan populasi N. biserrata lebih baik dibanding
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Tabel 14. Pengaruh pengelolaan tanah terhadap kerapatan N. biserrata dan karakter
agronomi kelapa sawit.

Stat

Jml
N.biserrata/m2
PN
MN

Tebal
Petiola
(cm)
PN MN

Avg

33.2

36.5

3.5

3.5

596.8 627.3 658.8 653.4 253.6 272.9 342.2 370.7

Max

65.0

65.0

5.0

4.3

912.0 753.0 776.0 774.0 349.0 335.0 863.0 760.0

Min

8.0

11.0

2.6

3.0

460.0 520.0 261.0 531.0 194.0 208.0

12.0

19.0

CV

15.1

22.5

9.9

9.1

11.0

49.7

35.8

Prob

0,002

0,443

Tinggi
Tanaman
(cm)
PN
MN

6.5

Panjang
Pelepah
(cm)
PN
MN

8.3

0,000

Keterangan : PN = tanah pasiran+N.biserrata

7.1

0,116

Lingkar
Batang
(cm)
PN
MN

10.6

8.7

0,000

Berat
Akar
(g)
PN
MN

0,011

MN= tanah mineral+N. biserrata

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa populasi N. biserrata pada tanah
mineral lebih rapat dan berbeda nyata dibandingkan dengan tanah pasiran. N.
biserrata dapat menciptakan kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan sistem
perakaran yang menghasilkan biomassa akar yang lebih berat diikuti dengan batang
yang lebih tinggi dengan diameter yang lebih besar dibanding dengan tanah pasiran.
Koefisien varian pada tanah mineral lebih stabil dibandingkan dengan tanah
pasiran. Data diatas menunjukkan bahwa sistem perakaran kelapa sawit mempunyai
dinamika yang besar sebagai tanggapan terhadap kondisi lingkungan. Dinamika
akar kelapa sawit pada tanah pasiran lebih besar daripada tanah mineral (CV=
49.7%). Cekaman kekeringan menyebabkan umur hidup akar pendek, terutama
akar tersier dan primer, sehingga regenerasi akar pasca cekaman dapat
mempengaruhi kemampuan pemulihan (recovery) kelapa sawit. Perakaran kelapa
sawit yang bagus akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan
perkembangan karakter agronomi kelapa sawit.
Panjang pelepah dan tebal petiola merupakan dimensi penting pertumbuhan
pelepah dan menjadi indikator utama pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Kedua
dimensi tersebut tergantung pada progeny, umur pohon, dan kondisi tanah. Pada
penelitian ini, diketahui bahwa kedua dimensi tersebut tidak berbeda antara tanah
commit to user
pasiran dan tanah mineral yang diperlakukan dengan bahan organik (N. biserrata

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
90

dan tandan kosong). Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun tinggi pohon, lingkar
batang dan berat akar kelapa sawit pada tanah pasiran lebih rendah daripada tanah
mineral, namun panjang pelepah dan tebal petiola tidak menunjukkan respon yang
berbeda.

Gambar 20. Perbandingan karakter agronomi antara lahan pasir dan mineral
Menurut Corley (2016), pelepah (fitomer) sangat plastis terhadap pengaruh
lingkungan. Penggunaan kedua sumber bahan organik tersebut diperkirakan
mempunyai kontribusi besar dalam mengurangi pengaruh negatif kekeringan.
Untuk mengetahui keeratan hubungan antara karakter agronomi kelapa sawit
disajikan pada Tabel 20, berikut:
Tabel 15. Koefisien korelasi parsial antar karakter agronomi kelapa sawit pada
tanah pasiran (PN) dengan vegetasi N. biserrata
Karakter
Jumlah
agronomi
Nephrolepis
Tebal Petiol
0,001
Tinggi Tanaman
-0,071
Panjang Pelepah
0,027
Lingkar Batang
0,025
Berat Segar Akar
0,898*

Tebal
Petiol

Tinggi
Tanaman

Panjang
Pelepah

Lingkar
Batang

0,126*
0,046
-0,014
0,003

0,008
-0,032
0,011

-0,026
0,064

0,000

Tabel 20, menunjukkan bahwa pada tanah pasiran, kerapatan N. biserrata
mempunyai hubungan erat dengan berat segar akar kelapa sawit (89,8%); namun
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agregat tanah dan struktur tanah dapat meningkatkan kemampuan tanah menahan
air (water holding capacity) sehingga mendukung perkembangan sistem perakaran
kelapa sawit. Dalam pengamatan ini, perbaikan sistem perakaran tersebut belum
diikuti oleh perbaikan karakter agronomi lainnya, karena adanya perbedaan respon
antar komponen agronomi tersebut, sehingga hubungan antar karakter agronomi
lemah (tidak nyata).
Bentuk hubungan antara kerapatan N. biserrata dan karakter agronomi
kelapa sawit yang diamati pada tanah pasiran ditentukan dengan analisis regresi
yang menghasilkan persamaan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 21.
Tabel 16. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan karakter agronomi kelapa
sawit pada tanah pasiran
Karakter agronomi
Konstanta
Koefisien β
Keterangan
Tebal petiol
3.504
+0,000013
Tidak Nyata
Tinggi tanaman
607,0
-0,3076
Tidak Nyata
Panjang pelepah
655.6
+0.0965
Tidak Nyata
Lingkar batang
252.1
+0.0451
Tidak Nyata
Berat segar akar
7,16
+10.10
Nyata
Sebaran data masing-masing karakter agronomi yang dipengaruhi oleh
kerapatan N. biserrata pada tanah pasiran ditunjukkan oleh Gambar 26-30.

Gambar 21. Hubungan antara kerapatan
biserrata dan berat segar akar kelapa
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Gambar diatas menunjukkan bahwa kerapatan N. biserrata semakin rapat
akan meningkatkan berat segar akar kelapa sawit (gram), hal ini disebabkan akar
N. biserrata dan bahan organik dari biomassa N. biserrata dapat meningkatkan
kandungan air tanah serta unsur hara bagi tanaman, sehingga berat segar akar kelapa
sawit semakin meningkat. Tanaman N. biserrata dapat memberikan unsur hara bagi
tanaman kelapa sawit sebesat 15,7 ton/ha (Tabel 9)

Gambar 22. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan tinggi tanaman kelapa
sawit pada tanah pasiran.
Gambar 27 menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah N. biserrata
dengan tinggi tanaman kelapa sawit tidak menunjukkan pengaruh yang nyata.
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Gambar 23. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan tebal petiol kelapa sawit
pada tanah pasiran
Gambar 28 menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah N. biserrata
dengan tebal petiol kelapa sawit tidak menunjukkan pengaruh yang nyata.

Gambar 24. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan panjang pelepah kelapa
sawit pada tanah pasiran.
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Gambar 29 menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah N. biserrata
dengan panjang pelepah kelapa sawit tidak menunjukkan pengaruh yang nyata.

Gambar 25. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan lingkar batang kelapa
sawit pada pada tanah pasiran
Gambar 30 menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah N. biserrata
dengan tinggi tanaman kelapa sawit tidak menunjukkan pengaruh yang nyata.
Pada tanah mineral, kerapatan N. biserrata mempunyai hubungan yang
nyata dengan tinggi tanaman dan berat segar akar kelapa sawit, sedangkan dengan
karakter agronomi yang lain mempunyai hubungan lemah. Diketahui juga, bahwa
antar karakter agronomi tersebut mempunyai hubungan yang lemah satu sama lain.
Seperti halnya pada tanah pasiran, pengelolaan sumber bahan organik melalui
aplikasi tandan kosong kelapa sawit dan vegetasi bawah

N. biserrata dapat

meningkatkan kemampuan tanah mineral mengikat dan menahan air. Kondisi ini
dapat memperbaiki pertumbuhan perakaran kelapa sawit, meskipun hal ini tidak
ditunjukkan oleh karakter yang lain. Kerapatan N. biserrata ini juga menunjukkan
hubungan yang nyata dengan tinggi tanaman kelapa sawit. Namun demikian, ada
perbedaan respon antara dua karakter ini terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
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kecepatannya dipengaruhi oleh aktivitas akar bersangkutan dan kondisi cekaman
zona perakaran. Di pihak lain, pertambahan tinggi tanaman kelapa sawit bersifat
sinambung, sehingga pengelolaan sumber bahan organik dapat mempertahankan
pertumbuhan karakter bersangkutan.
Tabel 17. Koefisien korelasi parsial antar karakter agronomi kelapa
tanah mineral dengan vegetasi N. biserrata
Karakter
Jumlah
Tebal
Tinggi
Panjang
agronomi
Nephrolepis Petiol
Tanaman
Pelepah
Tebal Petiol
0,031
Tinggi Tanaman
0,194*
0,038
Panjang Pelepah
0,035
-0,294
-0,014
Lingkar Batang
0,037
-0,080
-0,185
-0,027
Berat Segar Akar
0,233*
0,052
0,215
-0,004

sawit pada
Lingkar
Batang

-0,173

Hasil pengamatan pada tanah mineral menunjukkan bahwa hubungan erat
antara Jumlah N. biserrata dengan tinggi tanaman kelapa sawit dan berat segar
akar kelapa sawit. Sedangkan antara parameter tebal petiol, Panjang pelepah dan
lingkar batang tidak berhubungan erat. Bentuk hubungan antara kerapatan N.
biserrata dan karakter agronomi kelapa sawit yang diamati pada tanah mineral
ditentukan dengan analisis regresi yang menghasilkan persamaan sebagaimana
yang disajikan pada Tabel 23.
Tabel 18. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan karakter agronomi kelapa
sawit pada tanah mineral
Karakter agronomi
Konstanta
Koefisien β
Keterangan
Tebal petiol
3.464
+0,001224
Tidak Nyata
Tinggi tanaman
592,3
+0,9586
Nyata
Panjang pelepah
646.2
+0.1977
Tidak Nyata
Lingkar batang
269.0
+0.1065
Tidak Nyata
Berat segar akar
233,6
+3,752
Nyata
Sebaran data masing-masing karakter agronomi yang dipengaruhi oleh
kerapatan N. biserrata pada tanah mineral ditunjukkan oleh Gambar 31-35.
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Gambar 26. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan berat segar akar kelapa
sawit pada tanah mineral.
Gambar 31 menunjukkan bahwa kerapatan N. biserrata semakin rapat akan
meningkatkan berat segar akar kelapa sawit (gram) pada tanah mineral, hal ini
disebabkan akar N. biserrata dan bahan organik dari biomassa N. biserrata dapat
meningkatkan kandungan air tanah serta unsur hara bagi tanaman, sehingga berat
segar akar kelapa sawit semakin meningkat. Tanaman N. biserrata dapat
memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit sebesat 15,7 ton/ha (Tabel 9)
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Gambar 27. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan tinggi tanaman kelapa sawit pada tanah mineral

Gambar 28. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan tebal petiol kelapa sawit
pada tanah mineral
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Gambar 29. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan panjang pelepah kelapa
sawit pada tanah mineral

Gambar 30. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan lingkar batang kelapa
sawit pada pada tanah mineral
Pengelolaan sumber bahan organik di perkebunan kelapa sawit memperoleh
perhatian yang semakin besar seiring dengan penerapan prinsip-prinsip sustainable
commitperubahan
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oil palm, biaya pupuk semakin mahal,
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Selama ini by-product kelapa sawit banyak dimanfaatkan dan dihubungkan dengan
hal-hal tersebut. Namun kontinuitas dan kecukupan by-product menimbulkan
masalah tersendiri, sehingga diperlukan alternatif lain yang dapat memelihara
pasokan bahan organik tanah. Di pihak lain, perkebunan kelapa sawit tersebar pada
berbagai jenis tanah dengan tingkat kesesuaian lahan yang bervariasi. Sekitar 70
persen dari areal 16,38 juta hektar termasuk tanah yang mempunyai tingkat
kesuburan sub optimum yang berkenaan dengan sifat fisik dan kimia tanah. Oleh
karena itu, kesinambungan ketersediaan sumber bahan organik menjadi perhatian.
Pengelolaan vegetasi bawah N. biserrata menjadi alternatif utama karena jenis
paku-pakuan ini menjadi vegetasi dominan perkebunan kelapa sawit selama fase
produktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa vegetasi bawah N. biserrata
mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan sistem perakaran kelapa
sawit dan mempunyai hubungan yang lemah dengan karakter agronomi yang lain.
Sementara itu, antar karakter agronomi yang diamati menunjukkan hubungan yang
lemah satu sama lain sebagaimana disajikan pada Tabel 24.
Tabel 19. Koefisien korelasi parsial antar karakter agronomi kelapa sawit pada
tanah yang didominasi oleh vegetasi N. biserrata
Karakter
Jumlah
agronomi
Nephrolepis
Tebal Petiol
0,011
Tinggi Tanaman
0,033
Panjang Pelepah
0,021
Lingkar Batang
0,075
Berat Segar Akar
0,694*

Tebal
Petiol

Tinggi
Tanaman

Panjang
Pelepah

Lingkar
Batang

0,091
-0,104
0,029
0,024

-0,014
0,020
0,099

-0,043
0,031

-0,032

Bentuk hubungan antara kerapatan N. biserrata dan karakter agronomi
kelapa sawit ditentukan dengan analisis regresi yang menghasilkan persamaan
sebagaimana yang disajikan pada Tabel 25.
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Tabel 20. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan karakter agronomi kelapa
sawit pada tanah yang didominasi oleh vegetasi N. biserrata
Karakter agronomi
Konstanta
Koefisien β
Keterangan
Tebal petiol
3,496
0,000309
Tidak Nyata
Tinggi tanaman
606,8
0,1523
Tidak Nyata
Panjang pelepah
653,0
0,0874
Tidak Nyata
Lingkar batang
257,5
0,1658
Tidak Nyata
Berat segar akar
55,08
8,649
Nyata
Sebaran data masing-masing karakter agronomi yang dipengaruhi pada
perkebunan kelapa sawit yang didominasi N. biserrata sebagai vegetasi bawah
ditunjukkan oleh Gambar 36-40.

Gambar 31. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan berat segar akar kelapa
sawit
Gambar 36 menunjukkan bahwa kerapatan N. biserrata semakin rapat akan
meningkatkan berat segar akar kelapa sawit (gram) pada tanah yang didominasi
oleh vegetasi N. biserrata, hal ini disebabkan akar N. biserrata dan bahan organik
dari biomassa N. biserrata dapat meningkatkan kandungan air tanah serta unsur
hara bagi tanaman, sehingga berat segar akar kelapa sawit semakin meningkat.
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Tanaman N. biserrata dapat memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit
sebesat 15,7 ton/ha (Tabel 9)

Gambar 32. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan tebal petiol kelapa sawit

Gambar 33. Hubungan antara kerapatan
N.user
biserrata dan tinggi tanaman kelapa
commit to
sawit lahan kelapa sawit
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Gambar 34. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan panjang pelepah kelapa
sawit lahan kelapa sawit

Gambar 35. Hubungan antara kerapatan N. biserrata dan lingkar batang kelapa
sawit pada lahan kelapa sawit
Gambar 37-40 menunjukkan bahwa kerapatan N. biserrata terhadap
karakter agronomi tebal petiol, tinggi tanaman, panjang pelepah dan lingkar batang
tidak menujukkan pengaruh nyata.commit to user
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Kesimpulan
1.

Populasi alami N. biserrata di tanah mineral lebih rapat daripada tanah pasiran,
namun pertumbuhan populasinya lebih rentan terhadap pengaruh kompetisi
intraspesies pada tanah mineral. Populasi spesies paku ini berperan positif
terhadap peningkatan berat akar kelapa sawit, sehingga mampu meningkatkan
toleransi tanaman terhadap kondisi kekurangan air yang sering dialami oleh
perkebunan kelapa sawit di tanah pasiran.

2.

Vegetasi bawah N. biserrata dapat memperbaiki karakter agronomi kelapa
sawit di tanah pasiran yang keragaannya tidak berbeda dengan pada tanah
mineral yang mempunyai vegetasi bawah yang sama.

3.

Vegetasi bawah N biserrata mempunyai pengaruh besar terhadap biomassa
akar kelapa sawit pada tanah pasiran maupun mineral.

B. Pembahasan Umum
Sebagai tanaman tahunan, umur kelapa sawit sampai 25 tahun dan masa
produktifnya sekitar 21-23 tahun. Ada empat fase pertumbuhan dan produksi kelapa
sawit, yaitu 1) TBM (immature palm) (2-3 tahun setelah tanam), sebelum tandan
buah pertama dipanen dan selama kanopi pohon belum menutup; 2) TM remaja
(mature palm) (4-7 tahun setelah tanam) saat luas daun dan produktivitas meningkat
linear; 3) TM dewasa (8-14 tahun setelah tanam) dengan hasil dan luas daun stabil;
4) TM tua (15-25 tahun setelah tanam), terjadi penurunan produksi buah (Ng, 1983;
Goh et al., 1999; Fairhurst & Griffiths, 2014). Durasi masing-masing periode
tersebut dipengaruhi oleh kelas kesesuaian lahan, kultur teknis dan toleransi
tanaman terhadap cekaman lingkungan. Tanah pasiran berharkat tanah marginal
yang termasuk dalam kelas S3-N (mempunyai faktor pembatas sedang sampai
berat) untuk pengusahaan perkebunan kelapa sawit.
Hasil kajian 1 menunjukkan bahwa rerata curah hujan tahunan 3.700 mm
selama 2008-2018, melebihi dari kisaran yang dipersyaratkan untuk pertumbuhan
dan produktivitas kelapa sawit (1.800-2.750 mm/tahun). Ada beberapa bulan yang
berstatus defisit air, sehingga sebaran
hujan
juga perlu mendapat perhatian dalam
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pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tanah pasiran. Sebaran hujan mementukan
status defisit dalam satu bulan. Defisit air 69 mm, 51 mm (termasuk ringan) pada
tahun 2014 dan 2015 menyebabkan penurunan produktivitas 2016 dan 2017 yang
nyata. Tingkat respon komponen produktivitas terhadap defisit air berbeda, jumlah
TBS mengalami penurunan tajam pada 2016 dan 2017 sedangkan berat TBS
menunjukkan peningkatan.

Hasil ini mengungkapkan bahwa fluktuasi

produktivitas kelapa sawit lebih besar dipengaruhi oleh jumlah TBS daripada berat
TBS.
Kandungan bahan organik yang rendah, agregasi tanah yang buruk, infiltrasi
air yang cepat, dan kemampuan menahan air yang rendah merupakan karakter
utama tanah pasiran. Oleh karena itu tanah pasiran sangat rentan terhadap pengaruh
curah hujan dan tanaman kelapa sawit mudah mengalami cekaman kekeringan
(drought stress). Kandungan bahan organik dalam tanah pasiran di lokasi penelitian
sebesar 0,6 – 1,1% yang tergolong sangat rendah, dan terdapat perbedaan
kandungan antar titik dalam kebun. Umumnya kandungan tertinggi terdapat di
gawangan mati yang mempunyai tutupan vegetasi lebih baik dibanding “pasar
pikul”/path dan piringan/circle yang memang harus dibersihkan untuk
memudahkan operasional kebun (Guntur, 2020, komunikasi personal).

Hasil

penelitian mengungkapkan cekaman air yang terjadi selama 10 tahun (2008-2018)
meskipun curah hujan di atas 2.500 mm per tahun dan sebarannya merata, ada 3
tahun yang mengalami defisit air yang menekan produktivitas tandan buah kelapa
sawit setelah melalui time lag tertentu. Defisit air pada 2009, 2014 dan 2015
berpengaruh terhadap produktivitas 2011, 2016 dan 2017 yang berdasarkan analisis
terungkap bahwa ada time lag 18 bulan untuk curah hujan dan 30 bulan untuk
sebaran hari hujan.
Air yang tersedia di dalam tanah dipengaruhi oleh curah hujan dan
kemampuan tanah menahan air. Agregasi tanah yang buruk menyebabkan tanah
pasiran didominasi oleh pori makro sehingga kemampuan menahan air rendah dan
infiltrasi air cepat. Oleh karena itu, meskipun intensitas curah hujan layak untuk
kelapa sawit dan sebaran hari hujan merata, tanah pasiran rentan sekali terhadap
commit to user
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curah hujan terhadap produktivitas harus dihubungkan dengan tahap pertumbuhan
tanaman tersebut. Dalam penelitian ini, kelapa sawit termasuk dalam TM remaja
yang produktivitasnya diproyeksikan mengalami peningkatan baik dalam tonase
panen maupun jumlah tandan buah (Corley & Thinker, 2016). Namun, hasil
penelitian menunjukkan fluktuasi produktivitas tahunan dan tingkat produktivitas
yang masih di bawah potensi produktivitas di lahan kelas N. Pada tanah pasir yang
produktivitasnya rendah, produktivitas tandan buah mundur beberapa bulan dan
durasi TM remaja lebih panjang memerlukan waktu dua tahun untuk memasuki TM
dewasa yang produktivitasnya stabil. Akibatnya durasi TM dewasa lebih singkat
dibanding kebun yang memiliki kelas kesesuaian lahan S1 dan S2 (Fairhurst &
Griffith, 2014). Pengelolaan kebun untuk memperbaiki produktivitas tanah pasiran
seperti halnya tanah lain memerlukan waktu lama (sekitar 36-40 bulan) baru dapat
diperoleh hasilnya, karena interval waktu yang lama antara inisiasi bunga dan panen
tandan buah segar.
Dalam ekologi produktivitas kelapa sawit, produksi (yield) dibedakan atas
tiga tingkat, yaitu : yield potential yang dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu,
konsentrasi CO2, dan karakter genetik; water-limited yield dan nutrient-limited
yield; dan actual yield yang dipengaruhi oleh gulma, hama dan penyakit (van
Inttersum et al., 2013). Produktivitas aktual kelapa sawit di tanah pasiran di bawah
potensi produktivitas lahan yang mempunyai kelas kesesuaian lahan setara dan
dalam hubungan ini, air dan unsur hara (pemupukan) menjadi faktor pembatas.
Meskipun curah hujan baik, namun tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk
periode yang lama. Perbaikan kemampuan menahan air pada tanah pasiran perlu
memperoleh prioritas utama mengingat peran air yang luas dan kompleks dalam
sistem produktivitas kelapa sawit. Di pihak lain, efektivitas pemupukan (biaya
pemupukan 60-75% dari biaya produksi)

tergantung pada ketersediaan air,

sehingga kondisi iklim menjadi dasar penetapan waktu aplikasi pupuk. Efektivitas
pupuk perlu menjadi perhatian dalam perkebunan kelapa sawit yang menerapkan
prinsip-prinsip sustainability.
Perbaikan agregasi tanah pasir dapat dilakukan dengan banyak cara yang
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menghasilkan biomassa organik yang beragam, terutama tandan kosong kelapa
sawit yang pemanfaatannya masih parsial, sehingga memerlukan kajian untuk
mengungkap signifikansinya sebagai amelioran tanah pasiran. Di samping itu, pada
TM remaja yang kanopinya telah menutup, umumnya terdapat N. biserrata sebagai
vegetasi bawah (understorey vegetation) yang dominan populasinya. Pertumbuhan
biomassa yang cepat dan eksudasi senyawa organik di zona perakaran berpotensi
besar untuk menjadi amelioran pada tanah pasiran.
Hasil kajian II menunjukkan bahwa pengelolaan sumber bahan organik
dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit di

tanah pasiran dan

mempertahankannya pada tingkat yang hampir sama dengan tanah mineral yang
diaplikasi kedua sumber bahan organik. Diketahui juga bahwa vegetasi bawah N.
biserrata berperan besar di samping tandan kosong untuk tanah pasiran maupun
tanah mineral sebagaimana ditunjukkan oleh semua komponen produktivitas kelapa
sawit. Hal ini didukung oleh hasil kajian III yang menunjukkan bahwa
produktivitas biomassa N. biserrata yang besar (15,7 ton/ha/tahun) yang secara
alami akan mengalami regenerasi periodik (akibat kompetisi intraspesies), sehingga
dihasilkan biomassa yang akan mengalami dekomposisi yang menjadi sumber
bahan organik tanah serta hara N, P, dan K.
Bahan organik tanah dan karbon tanah sangat dapat memperbaiki struktur
tanah pasiran maupun tanah mineral sehingga meningkatkan kemampuan tanah
mengurangi pengaruh buruk unsur-unsur iklim dan mampu meningkatkan
produktivitas kelapa sawit di tanah pasiran maupun mineral. Biomassa N biserrata
memberikan cadangan karbon tanah 7,7 % dari total C tanah. Sebaran C organik
dalam organ jenis paku ini berbeda antar organ, batang (54,1%), daun (50,8%) dan
akar (47,2%). Tingkat dekomposisi batang lebih lambat dari pada daun dan akar.
Oleh karena itu, biomassa akar yang paling besar (11 ton/ha/tahun) yang mengalami
regenerasi periodik berperan besar dalam memperbaiki sifat fisik tanah pasiran. Di
samping sumber biomassa, akar juga menghasilkan eksudat yang bersama dengan
sumber karbon lain sangat penting dalam memelihara siklus karbon dalam tanah
yang erat berkaitan dengan kesuburan fisik, kimia dan hayati tanah.
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Hasil analisis tanah pada kajian III menunjukkan bahwa N. biserrata dan
tandan kosong dapat meningkatkan kandungan C organik tanah pasiran 0,871,15% (kandungan C organik tanah pasiran 0,2-0,5%) dan kandungan N total 0,210,22%. Nilai KTK tanah mengalami perbaikan, sehinggga penyerapan hara
mengalami penimgkatan.
Pengelolaan sumber bahan organik menghasilkan pola jeda waktu yang
sama dan konsisten antara tanah pasiran dan tanah mineral untuk produktivitas dan
jumlah TBS terhadap pengaruh curah hujan, sebaran hari hujan, intensitas sinar
matahari, kecepatan angin dan suhu udara, berturut-turut -18, -30, -14, -(21-22),
dan -18 bulan. Hasil kajian ini memberikan informasi spesifik tentang pengaruh
beberapa unsur iklim terhadap produktivitas khusus untuk tanah pasiran. Penelitian
terdahulu terbatas hanya pengaruh curah hujan saja pada tanah mineral yang
menunjukkan jeda waktu -29 bulan di Afrika (Nouy et al. 1996 cit. Cros et al.,
2013). Hasil penelitian II menunjukkan juga bahwa pengaruh unsur iklim terhadap
berat TBS menunjukkan pola yang berbeda dan tidak konsisten antara tanah pasiran
dan tanah mineral yang diaplikasi tandan kosong dan N. biserrata maupun tanah
mineral yang diberi tandan kosong. Perbedaan respon antara produktivitas dan
jumlah TBS dengan berat TBS terhadap unsur iklim tersebut mengungkapkan
mekanisme yang berbeda. Jumlah TBS yang dipanen tergantung pada determinasi
seks yang mementukan jumlah tandan bunga yang terjadi 22-24 bulan sebelum
panen, aborsi bunga, dan gagal tandan. Sedangkan berat TBS dipengaruhi oleh
kejadian selama pertumbuhan tandan bersangkutan, mulai antesis sampai panen
(sekitar 6 bulan), mencakup fruitset (penyerbukan dan pembuahan), dan gagal
tandan yang disebabkan oleh kekeringan, serangan tikus).
Terjadi peningkatan kandungan air pada musim kemarau tanah pasiran pada
kedalaman 30, 60 dan 90 cm dari permukaan tanah. Zona ini merupakan zona
sebaran vertikal sistem perakaran kelapa sawit. Hasil ini menunjukkan peran tandan
kosong yang diaplikasikan 40 ton/ha/tahun dan vegetasi bawah N. biserrata
sebagai sumber bahan organik yang dapat memperbaiki kemampuan tanah pasiran
menahan air. Biomassa perakaran pakis ini 11,5 ton/ha/tahun berkontribusi 5,4%
commit to user
cadangan karbon dalam tanah pasiran, terutama pada zona 0-30 cm dari permukaan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
108

tanah. Hasil penelitian mengungkapkan peran N. biserrata terhadap tanah pasiran
ditentukan oleh populasinya. Berat segar akar kelapa sawit merupakan karakter
agronomi yang mempunyai hubungan erat dengan kerapatan populasi jenis pakuan
ini, sementara itu tebal petiol, tinggi tanaman, panjang pelepah dan lingkar batang
menunjukkan hubungan yang lemah. Menurut Corley dan Tinker (2016), sistem
perakaran kelapa sawit bersifat dinamis dan sangat responsif terhadap perubahan
kondisi lingkungan, terutama tanah. Perbaikan sifat tanah yang menunjukkan peran
N. biserrata yang disinergikan dengan tandan kosong dapat memperbaiki
pertumbuhan perakaran kelapa sawit di tanah pasiran, seperti ditunjukkan oleh berat
segar akar tanaman tersebut dan dapat memperbaiki produktivitas di tanah tersebut.
Lingkungan tanah sangat berfluktuatif dibanding lingkungan di atas permukaan
tanah, sehingga pengelolaan sumber bahan organik tanah mutlak untuk perkebunan
kelapa sawit, terlebih untuk tanah pasiran.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa kebaruan yang
dihasilkan penelitian ini adalah :
1.

Penentuan pola time-lag (jeda waktu) yang konsisten antara pengaruh beberapa
unsur iklim (CH -lag 18 bulan, HH -lag 30 bulan, LP -lag 14 bulan, KA -lag
(21-22), suhu -lag 18 bulan) terhadap produktivitas (tonase panen dan jumlah
TBS) kelapa sawit pada tanah pasiran dengan pengelolaan sumber bahan
organik tandan kosong kelapa sawit yang disinergikan dengan N. biserrata.

2.

Penemuan the best management practices perkebunan kelapa sawit di tanah
pasiran melalui aplikasi tandan kosong kelapa sawit 40 ton/ha/tahun yang
disinergikan dengan vegetasi bawah N. bisserata mampu memperbaiki sifat
fisika dan kimia tanah pasiran dan dapat meningkatkan karakter agronomi
yang berkontribusi terhadap stabilitas produktivitas dan keberlanjutan kelapa
sawit di tanah pasiran.
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