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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kelapa Sawit 

     Kelapa sawit adalah tanaman komoditas utama perkebunan Indonesia, di karenakan 

nilai ekonomi yang tinggi dan kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati 

terbanyak diantara tanaman penghasil minyak nabati yang lainnya (kedelai, zaitun, kelapa, dan 

bunga matahari). kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nabati sebanyak 6 ton/ha, 

sedangkan tanaman yang lainnya hanya menghasilkan minyak nabati sebanyak 4 – 4,5 ton/ha 

(Sunarko,2007). 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tumbuhan tropis yang 

tergolong dalam famili palmae. tanaman ini berasal dari dataran Afrika dan mulai dikenal di 

Indonesia sejak tahun 1848. Tanaman kelapa sawit sebagai tanaman industri mulai diusahakan 

secara komersil di Indonesia sejak 1991. Berdasarkan hasil penelitian kondisi iklim dan 

keadaan tanah wilayah Sumatera Utara dianggap cocok untuk pengembangan tanaman kelapa 

sawit sehingga pihak Belanda, Inggris, dan Belgia mulai untuk mendirikan perkebunan kelapa 

sawit. 

Perkecambahan benih kelapa sawit memerlukan waktu yang lama untuk berkecambah 

yaitu sekitar 3-4 bulan karena adanya mekanisme dormansi pada benih. dormansi pada benih 

kelapa sawit diakibatkan oleh cangkang kelapa sawit yang keras dan tebal, adanya penutup 

atau mikropil pada bagian munculnya kecambah sehingga impermeable terhadap air dan gas. 

Lubis (1992), Menyatakan teknik perkecambahan kelapa sawit pada umumnya adalah dengan 

merendam benih dalam air beberapa hari hingga kadar airnya mencapai 18%. 

Setelah perendaman kemudian dikering-anginkan selama 1 hari dimana sebelumnya 

telah dicelupkan ke dalam larutan Dithane 0.1-0.2% selama 3 menit. Setelah dikeringanginkan, 

benih kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan pada ruang pemanas  

dengan suhu 39-40 ºC selama 40-60 hari. Setiap minggu kantong plastik diperiksa dan benih 
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yang kelihatan terlalu kering disiram dengan menyemprotkan air. Setelah dari ruang 

pemanas, kemudian benih dikeluarkan dan direndam dalam air selama 3 hari untuk menaikkan 

kadar air dari 18% menjadi 23%. Benih kemudian dikering-anginkan selama 1 hari dan 

dimasukkan kembali ke kantong plastik dan diletakkan pada ruang perkecambahan dengan 

suhu 26-28 ºC. Setelah 12-15 hari akan mulai berkecambah  dan selanjutnya tiap minggu 

diperiksa dan dikeluarkan. Setelah 4-5 minggu persentase kecambah mencapai 7085% dan ada 

yang dapat mencapai  90%. 

2.1.1 Botani Kelapa Sawit 

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

Divisi : Embryophita Siphonagama 

Kelas : Angiospermae 

Ordo : Monocotyledonae 

Famili : Arecaceae 

Subfamily : Cocoideae 

Genus : Elaesis 

Species : Elaise quineensis Jacq 

Tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian vegetatif dan 

bagian generatif. Bagian vegetatif kelapa sawit meliputi akar, batang, dan daun, sedangkan 

bagian generatif yang merupakan alat perkembangbiakan terdiri dari bunga dan buah (Fauzi et 

al., 2008). 

2.1.2 Jenis Kelapa Sawit 

Ada 3 jenis kelapa sawit yaitu dura, tenera, pisifera. ketiga jenis kelapa sawit tersebut 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Dura: tempurung tebal (2-8 mm), tidak terdapat 

lingkaran serabut pada bagian luar tempurung, daging buah relatif tipis, yaitu 35-50% 

terhadap buah, kernel (daging biji) besar dengan kandungan minyak rendah, dalam 
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persilangan, dipakai sebagai pohon induk betina; 2) Tenera: hasil dari persilangan dura 

dengan pisifera, tempurung tipis (0,5-4 mm), terdapat lingkaran serabut disekeliling 

tempurung, daging buah sangat tebal (60-96 dari buah), tandan buah lebih banyak, tetapi 

ukurannya relatif lebih kecil; 3) Pisifera: ketebalan tempurung sangat tipis, bahkan hampir 

tidak ada, daging buah tebal, lebih tebal dari daging buah dura, daging biji sangat tipis, tidak 

dapat diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis lain dan dipakai sebagai pohon induk 

jantan (Hartono, 2008). 

2.2   Perkecambahan Kelapa Sawit  

Secara morfologi perkecambahan benih adalah perubahan bentuk dari embrio menjadi 

kecambah, secara fisiologi perkecambahan benih adalah dimulainya kembali proses 

metabolisme dan pertumbuhan struktur penting embrio yang tadinya tertunda ditandai dengan 

munculnya struktur tersebut menembus kulit benih. Secara biokimiawi perkecambahan benih 

merupakan rangkaian perubahan lintasan-lintasan oksidatif dan biosintetis, secara teknologi 

benih adalah muncul dan berkembangnya struktur penting dari embrio serta menunjukkan 

kemampuan untuk berkembang menjadi tanaman normal dan diharapkan berproduksi normal 

pada kondisi yang optimal (Widajati et al. 2013). 

Perkecambahan dimulai dari pengambilan air, penyerapan, diikuti dengan proses 

metabolisme dalam benih yang menyebabkan pembesaran embrio dan tumbuh menjadi 

kecambah (Schmidt,2002). Kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah 

untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Kecambah kelapa sawit berasal dari embrio yang 

keluar dari kulit biji akan berkembang ke dua arah. Arah tegak lurus ke atas (phototrophy) 

disebut plumula yang selanjutnya akan menjadi batang dan daun kelapa sawit. Arah tegak lurus 

ke bawah (geotrophy) disebut radikula yang selanjutnya akan menjadi akar. Plumula akan 

muncul setelah radikula tumbuh sekitar satu sentimeter (Sunarko,2009). 
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Kriteria kecambah normal kelapa sawit yang digunakan PPKS adalah kecambah 

tumbuh sempurna, plumula dan radikula sudah dapat dibedakan, plumula  dan  radikula  

tampak  segar,  kecambah  tidak  berjamur  serta  panjang  plumula  dan  radikula masing-

masing maksimum 2 cm. Kriteria  kecambah  abnormal adalah tumbuh membengkok, plumula 

dan radikula tumbuh searah, layu  dan  berjamur (Kurnila,2009). 

Perkecambahan kelapa sawit dilakukan setelah pematahan dormansi dengan perlakuan 

pemanasan suhu 39-40 ºC selama 60 hari (Lubis,1992). Benih kelapa sawit dapat diletakkan di 

ruang perkecambahan menggunakan kantong plastik yang diletakkan  pada  rak-rak  

perkecambahan dan menggunakan tray plastik  dengan kapasitas satu  tray  ± 1000 benih. 

Selanjutnya  tray  ditumpuk dengan  tray  lainnya ± 21 tumpukan. Suhu ruang perkecambahan 

berkisar antara 28-30 ºC dan kelembaban berkisar antara 65–75% (Kurnila 2009). Setelah 12-

15 hari di ruang perkecambahan, benih kelapa sawit akan berkecambah.  Setelah 4-5 minggu 

persentase kecambah mencapai 70-85% dan ada yang dapat mencapai 90% (Lubis,1992). 

2.3   Pematahan Dormansi Benih Kelapa Sawit 

Dormansi benih menunjukkan suatu keadaan dimana benih-benih sehat (viabel) gagal 

berkecambah ketika berada dalam kondisi yang secara normal baik untuk perkecambahan, 

seperti kelembaban yang cukup, suhu dan cahaya yang sesuai (Schmidt,2002). Dormansi benih 

merupakan cara tanaman agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya dan 

merupakan sifat yang diturunkan secara genetis. Mekanisme dormansi terjadi pada beberapa 

benih baik fisik maupun fisiologi, termasuk dormansi primer dan sekunder (Ilyas, 2012). 

Penyebab dormansi banyak dan beragam, diantaranya karena impermeabilitas kulit biji 

terhadap air dan gas, embrio belum matang, persyaratan khusus suhu atau cahaya, adanya 

inhibitor, dan pembatasan mekanik untuk pertumbuhan embrio dan pengembangan atau 

perpanjangan radikula dalam perkecambahan (Murray, 1984). 
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Benih kelapa sawit mempunyai masa dormansi sehingga tidak langsung dapat 

berkecambah dengan serentak. Dormansi benih kelapa sawit terjadi karena kulit benih 

(cangkang) yang tebal dan bukan dikarenakan oleh embrionya yang dorman (Hartley, 1977). 

Kulit benih kelapa sawit yang keras menghambat perkecambahan akibat tingginya kadar lignin 

pada tempurung benih kelapa sawit (Nurmailah, 1999). Metode pematahan dormansi yang 

disebabkan kerasnya kulit benih dapat dilakukan dengan skarifikasi mekanis untuk menipiskan 

testa, pemanasan, pendinginan (chilling), perendaman dalam air mendidih, pergantian suhu 

drastis dan skarifikasi kimia dengan asam sulfat untuk mendegradasi testa (Ilyas, 2012).  

 2.4  KNO3 

        Larutan kalium nitrat (KNO3) merupakan salah satu senyawa kimia yang berpotensi 

untuk mematahkan dormansi suatu benih (Kartasapoetra, 2003). Karakteristik larutan KNO3 

yang relatif ekonomis, aman dan mudah digunakan, menjadi alasan banyak penelitian ilmiah 

mengenai pematahan dormansi menggunakan larutan tersebut. KNO3 digunakan sebagai 

promotor perkecambahan dalam sebagian besar pengujian perkecambahan benih. 

Penelitian pada benih tanjung memperlihatkan hasil bahwa rerata kombinasi perlakuan 

(skarifikasi dan perendaman KNO3) memberikan nilai kecepatan berkecambah 42,6 hari lebih 

awal dibandingkan dengan kontrol dengan presentase perkecambahan 75,3%. Viarini (2007) 

dalam penelitiannya menyatakan Kalium nitrat (KNO3) pada konsentrasi 0,2% dapat 

meningkatkan perkecambahan benih Acacia nilotica menjadi 79% sedangkan pada konsentrasi 

KNO3 1% hanya memberikan 37% daya kecambah. Konsentrasi yang digunakan untuk 

berbagai jenis biji tentunya tidak sama, tergantung kepada karakteristik biji yang bersangkutan. 

2.5 Definisi Skarifikasi  

Skarifikasi merupakan suatu perlakuan khusus pada biji atau proses perusakan kulit biji 

agar menjadi lebih mudah ditembus oleh kecambah atau tunas. Skarifikasi adalah perlakuan 

terhadap kulit benih yang keras, biasanya dengan perlakuan mekanis, air panas atau perlakuan 
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kimia menggunakan larutan asam yang kuat, yang berguna untuk meningkatkan 

permeabilitasnya terhadap air dan gas (Departemen Kehutanan, 2004). Adapun bebepa teknik 

skarifikasi terdiri atas dua yakni secata mekanik dan kimia. 

2.4.1 Skarifikasi Mekanis 

Perlakuam mekanis pada kulit biji, dilakukan dengan cara penusukan, penggoresan, 

pemecahan, pengikiran dan pembakaran, dengan bantuan pisau, jarum, kertas gosok, atau 

lainnya adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dormansi fisik. Karena setiap benih di 

tangani secara manual, dapat diberikan perlakuan individu sesuai dengan ketebalan biji. Pada 

hakekatnya semua benih di buat permeabel dengan resiko kerusakan yang kecil, asal daerah 

radikal tidak rusak (Armansyah, 2011). 

Adapun sakarifikasi mekanis yang dimaksud antara lain : 

1. Pengamplasan 

Pengamplasan adalah salah satu metode perlakuan mekanik yang berfungsi untuk 

menipiskan kulit biji yang keras. Sehingga biji lebih permeabel terhadap air atau gas. 

Penggosokkan benih ini meliputi penggosokan bagian kulit biji sampai menipis 

(Armansyah, 2011) 

2. Penusukan 

 Penusukan adalah salah satu metode perlakuan mekanik yang berfungsi untuk 

mempermudah masuknya air atau gas kedalam benih. Teknik penusukan biasanya 

dilakukan dengan cara menusukan jarum atau benda tajam ke daerah titik tumbuh sampai 

terlihat embrio (Bamin, 1981). 

2.4.2 Skarifikasi Kimia 

          Perlakuan kimia dengan bahan-bahan kimia sering dilakukan untuk memecahkan 

dormansi pada benih. Tujuan utamanya adalah menjadikan kulit biji lebih mudah dimasuki 

oleh air pada waktu proses imbibisi. Larutan asam kuat seperti asam sulfat dengan konsentrasi 
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pekat membuat kulit biji lebih menjadi lunak sehingga dapat dilalui air dengan mudah 

(Sahuapala, 2007). 

Adapun sakarifikasi kimia yang dimaksud anara lain 

1. KNO3

Larutan kalium nitrat (KNO3) merupakan salah satu senyawa kimia yang berpotensi untuk 

mematahkan dormansi suatu benih (Kartasapoetra, 2003). 

Tujuan perlakuan itu adalah agar kulit biji tanaman menjadi lebih lunak sehingga lebih 

mudah dimasuki air pada waktu proses imbibisi, lapisan kulit biji yang keras dan 

impermeabel terhadap air dapat dibuat permeabel dengan pemrosesan untuk periode 

pendek dengan larutan kalium nitrat pekat (Kartasapoetra, 2003) 




