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Abstract  
This writing describes the result of the research which is aimed at studying the growth of the one-year-

old palm oil seeds in the polybags as a result of long period of flooding and the use of complementary 

liquid fertilizer, finding out an accurate concentration of the complementary liquid fertilizer from each 

period of flooding which was carried out in Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU) Regency, South 

Sumatra Province from August 2006 to December 2006. The research uses two-factor group random 

design consisting of 16 combinations of treatment, each of which is repeated three times in which three 

sample plants are used in every repetition. The periods of flooding consist of: G0 (control), G1 (10 

days), G2 (20 days), G3 (30 days), and the dosages of the complementary liquid fertilizer used consist 

of:  P0 (control), P1 (4 ml/l), P2 (8ml/l), P3 (12 ml/l). The result of the research indicates that 

treatment of flooding has an effect on the palm oil seeds in the form of changes in color of leaves, the 

amount of chlorophyll of the leaves, height, and the content of N, P, and K of the leaves. Whereas in 

regard to the number of midribs and the growth of the buds, the treatment of flooding does not show 

any significant effect. The treatment indicates that the maximum length of period of flooding which is 

tolerable to the palm oil seeds is 20 days. While the period of 30 days of flooding indicates negative 

effect on the growth of the palm oil seeds. The application of the complementary liquid fertilizer on the 

palm oil seeds after flooding indicates a significant interactive effect on the height and the number of 

midribs of the palm oil trees.  The use of the fertilizer also indicates a positive effect on the color of the 

leaves, the height of the trees, the number of midribs, the growth of buds, the contents of chlorophyll 

and N, P, and K of the leaves. The recovery to the normal growth of the palm oil seeds after being 

treated by various lengths of period of flooding requires different dosages of the complementary liquid 

fertilizer. The seeds which underwent the period of 30 days of flooding requires 12 ml/l of fertilizer, 

those undergoing 20 days of flooding needs 8 ml/l of fertilizer, and those with a flooding period of only 

10 days requires only 4 ml/l of fertilizer.  
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PENDAHULUAN 
 

Pembangunan pertanian pada saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin 

berat dan kompleks.  Berkurangnya lahan subur akibat berbagai keperluan non pertanian dan 

meningkatnya permintaan hasil pertanian karena bertambahnya jumlah penduduk dan 

perkembangan industri pertanian menyebabkan pertanian perlu diarahkan kepada pemanfaatan 

lahan marjinal, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak (Sargeant, 2001). 

Indonesia mempunyai lahan rawa lebak sekitar 14,7 juta hektar, tetapi sampai saat ini 

baru sedikit yang telah diusahakan (Swamps II, 1991). Lahan rawa lebak antara lain  berada di 
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Sumatera (3,4 juta hektar), Kalimantan (5,7 juta hektar) dan Irian Jaya (5,2 juta hektar) 

(Direktorat Rawa, 1984). 

Luas rawa lebak di Sumatera Selatan  sekitar 1,1 juta hektar (11 % dari luas propinsi) 

atau 4 % dari lahan sejenis yang ada di Indonesia (PPLH Unsri, 1991; Sjarkowi, 1989).  Saat 

ini lahan rawa lebak di Sumatera Selatan juga telah menjadi kawasan pengembangan 

perkebunan kelapa sawit. 

Dalam upaya pemanfaatan lahan rawa masih terdapat berbagai hambatan berupa masalah 

fisik dan kimia tanah. Kendala utama dari pengembangan rawa lebak adalah pengaturan tata 

air dan ketersediaan hara yang terbatas, sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman yang 

terendam sulit untuk diperbaiki. Kendala lain yang sering dihadapi pada lahan rawa yaitu 

kemasaman yang tinggi, kahat hara makro (N, P, K) dan kadar Al, Mn, Fe yang tinggi. Sifat 

dan kendala lain yaitu adanya lapisan pirit yang apabila teroksidasi dapat meracuni tanaman 

(Noor, 1996). 

Lahan rawa lebak mempunyai keragaman yang besar terutama mengenai kedalaman 

genangan air dan lamanya periode tergenang. Dimusim penghujan seluruh areal menjadi banjir 

dan genangan air tersebut akan berlangsung lama, akibatnya tanaman akan terendam air 

(Rahim, 1992). Sering terjadi perubahan air terlalu tinggi dapat mengakibatkan peristiwa yang 

kurang menguntungkan bagi tanaman (Munandar dan Wijaya, 1997). 

Tanaman kelapa sawit muda yang terendam air akibat luapan pasang sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman selanjutnya. Untuk memulihkan 

keadaan tanaman, maka diperlukan unsur hara yang cukup dan dapat dengan cepat diserap 

oleh tanaman tersebut. Pemupukan melalui daun merupakan penambahan dan penyempurnaan 

pemberian pupuk melalui tanah atau akar pada keadaan-keadaan tertentu dimana daya serap 

akar terhadap unsur-unsur hara penting seperti N, P dan K berkurang (Balai Informasi 

Pertanian Banda Aceh, 1986). Pemberian pupuk pada tanaman kelapa sawit pasca genangan 

sangat diperlukan, mengingat berkurangnya ketersediaan unsur hara akibat genangan tersebut.  

Pemberian pupuk biasanya dirancang untuk mengoptimumkan efisiensi penggunaan pupuk. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memacu pertumbuhan bibit kelapa sawit yang telah 

mengalami genangan adalah penggunaan pupuk pelengkap cair. PPC yang sebaiknya 

digunakan adalah PPC yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Menurut 

Lingga (1994), pemberian unsur hara dapat dilakukan melalui penyemprotan ke daun. Salah 

satu keuntungan pemberian pupuk melalui daun adalah penyerapan unsur hara oleh tanaman 

berlangsung lebih cepat, efektif dan efisien dibandingkan pemberian pupuk melalui tanah. 

Genangan air yang semakin lama pada bibit kelapa sawit dapat mengakibatkan 

kerusakan fungsi daun, titik tumbuh dan perakaran yang semakin signifikan. Untuk kelapa 

sawit yang mengalami kerusakan yang sangat signifikan diduga akan membutuhkan unsur 

hara yang semakin banyak (dosis tinggi). Walaupun demikian, informasi pasti tentang jumlah 

atau konsentrasi PPC yang tepat belum diketahui. Dengan demikian, penelitian tentang 

konsentrasi PPC yang dibutuhkan bibit kelapa sawit sebagai upaya pemulihan pertumbuhan 

pasca tergenang perlu dilakukan. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 sampai Desember 2006, bertempat di 

Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan. Tanaman yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kelapa sawit berumur 12 bulan dan masih 

dalam polybag. PPC dengan konsentrasi yang disesuaikan dengan perlakuan dan diberikan 
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setelah perlakuan penggenangan. Bahan-bahan lain yang digunakan adalah bak tempat 

perlakuan penggenangan yang dibuat dari rangka kayu dan dibagian atasnya dilapisi plastik, 

dengan ukuran lebar 2 meter, panjang 5 meter dan tinggi 1 meter. Air yang digunakan untuk 

penggenangan adalah air yang berasal dari sungai Ogan, dan dimasukkan dalam bak genangan 

sehingga bibit kelapa sawit terendam sebatas titik tumbuhnya. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri 

dari dua faktor perlakuan dengan 16 kombinasi perlakuan yang masing-masing diulang 

sebanyak 3 kali, dan setiap ulangan terdiri dari 5 unit percobaan. Faktor Lama Penggenangan :  

G0   (kontrol), G1 (penggenangan 10 hari), G2 (penggenangan 20 hari), G3 (penggenangan 30 

hari), dan Faktor Pupuk Pelengkap Cair: P0 (kontrol), P1 (4 ml/l), P2 (8 ml/l), P3 (12 ml/l).  

PPC diberikan dengan cara menyemprotkan pada seluruh permukaan daun tanaman kelapa 

sawit hingga jenuh. Penyemprotan ini dilakukan 3 hari setelah pengeringan pada bak 

genangan. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, hal ini untuk menghindari penguapan 

akibat panas matahari, dan penyemprotan ini dilakukan 3 kali dengan selang waktu satu 

minggu. 

Pengamatan perubahan warna daun, tinggi tanaman, pertumbuhan kuncup daun, 

persentase tanaman hidup dan analisa daun dilakukan sebelum perlakuan penggenangan dan 

pasca penggenangan, serta pada akhir penelitian (tiga bulan setelah aplikasi PPC). Data hasil 

pengamatan dianalisa secara statistik melalui analisis ragam (Uji F) yang dilanjutkan dengan 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bibit kelapa sawit umur 1 tahun yang digunakan untuk penelitian mempunyai warna 

daun berdasarkan color charts yaitu 7.5 GY 5/8, tinggi bibit berkisar antara 145–160 cm, 

dengan rerata jumlah pelepah daun 14, dan 3 kuncup daun, yang mempunyai kandungan N 

daun (4,34 ppm); P (127,52 ppm); K (0,27 me/100 g) dan kandungan khlorofil daun 12,32 

mg/l. 

Perlakuan penggenangan berpengaruh terhadap semua bibit kelapa sawit yang 

ditunjukkan oleh perubahan warna daun, khlorofil daun, pertambahan tinggi  dan juga 

terhadap kandungan NPK daun dan kandungan khlorofil daun.  Untuk jumlah pelepah dan 

pertumbuhan kuncup daun ternyata penggenangan tidak berpengaruh nyata terhadap tanpa 

penggenangan (kontrol). 

 

1. Warna Daun 

Pada perlakuan penggenangan 30 hari warna daun bibit kelapa sawit yang tidak terendam 

air berwarna hijau kekuningan (2.5 GY 8/10 ), sedangkan bagian bawah yang terendam air 

tampak berwarna coklat tua (7.5 YR 4/4) bahkan ada yang membusuk, sedangkan kuncup 

daun juga terdapat bercak-bercak berwarna coklat yang semakin banyak. Hal ini diduga 

akibat genangan yang lama menyebabkan pelepah dan daun yang terendam air mengalami 

hypoksia (kekurangan oksigen), sehingga akan terjadi fermentasi anaerobik, dan 

menyebabkan perubahan dalam keseimbangan substansi pertumbuhan serta responnya 

terhadap etilen eksogenous. Selain itu, akibat penggenangan yang lama juga terjadi 

perombakan hara yang mobil pada daun terutama unsur N dan K, akibatnya terjadi 

degradasi khlorofil yang menyebabkan khlorosis pada daun. Semakin lama penggenangan 

semakin lama ruang udara (pori tanah) terisi air maka makin berkurang penyediaan 

oksigen bagi tanaman dan air, hal ini merupakan penghalang proses difusi oksigen oleh 
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akar. Kekurangan oksigen menyebabkan respirasi akar terhambat maka absorbsi hara 

terutama N kurang, akibatnya bibit kelapa sawit mengalami defisiensi N. Kondisi 

tergenang terlalu lama pada umumnya besi dan mangan tersedia lebih banyak yang dapat 

mengganggu penyerapan nitrogen, fosfor, kalium dan kalsium.  Bercak-bercak coklat pada 

kuncup daun diduga karena tanaman mengalami kelebihan unsur besi dan kekurangan 

unsur kalium. 

 

2. Pertambahan Tinggi Tanaman 

Bibit kelapa sawit tanpa perlakuan penggenangan (kontrol) menunjukkan pertambahan 

tinggi tanaman rata-rata 2 cm. Penggenangan selama 10 hari menunjukkan pertambahan 

tinggi tanaman rata-rata 3 cm, sedangkan pada perlakuan penggenangan 20 hari 

menunjukkan rata-rata pertambahan tinggi tanaman 4 cm. Namun pada perlakuan 

penggenangan 30 hari ternyata pertambahan tinggi tanaman rata-rata masih sama seperti 

perlakuan penggenangan 20 hari, yaitu rata-rata 4 cm. Pertambahan tinggi tanaman ini 

tergolong rendah, diduga karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tahunan di 

mana pertambahan tinggi tanaman tahunan sangat lambat bila dibandingkan dengan 

pertambahan tinggi tanaman semusim. Kelebihan air pada tanaman kelapa sawit juga dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Tanaman tidak dapat 

mengkolonisasi tanah basah, kecuali mempunyai suatu kisaran adaptasi yang bersifat 

anatomis, misalnya memperbaiki transport oksigen ke akar-akar yang berespirasi, sifat 

biokimia dan fisiologis yang mengarah untuk menghindari dan menanggulangi banyak 

sifat-sifat yang tidak cocok pada tanah-tanah anaerobik. Genangan air yang lama pada 

tanaman akan mengakibatkan kerusakan fungsi perakaran, fungsi daun dan titik tumbuh 

tanaman. Kekurangan oksigen adalah masalah primer pada tanaman yang tergenang dan 

sangat berpengaruh terhadap respirasi tanaman. 

 

3. Pertambahan Jumlah Pelepah 

Jumlah pelepah daun setelah bibit kelapa sawit diberi perlakuan dengan semua level 

penggenangan ternyata tidak menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan bibit 

kelapa sawit tanpa perlakuan penggenangan (kontrol). Rerata jumlah pelepah daun yaitu 

14 untuk setiap tanaman. Jumlah pelepah masih sama dengan keadaan sebelum perlakuan.  

Hal ini disebabkan karena waktu yang dibutuhkan oleh bibit kelapa sawit ini untuk 

membentuk pelepah relatif cukup lama, sebab tanaman kelapa sawit adalah jenis tanaman 

tahunan, yang pertumbuhannya secara teoritis untuk pembentukan pelepah tanaman kelapa 

sawit adalah 30 hari untuk setiap pelepah. Dengan demikian untuk bibit yang berumur 

sama akan mempunyai jumlah pelepah yang sama. Sehingga pada masa 30 hari, jumlah 

pelepah masih belum bertambah. 

 

4. Pertumbuhan Kuncup Daun 

Pada bibit kelapa sawit yang diberi perlakuan penggenangan ternyata tidak meningkatkan 

pertambahan jumlah kuncup daun dan pertambahan tinggi kuncup daun. Semakin lama 

genangan maka pertambahan tinggi kuncup daun tampak semakin tertekan bila 

dibandingkan dengan perlakuan tanpa penggenangan (kontrol). Kondisi anaerobik tanah 

menyebabkan perubahan-perubahan dalam keseimbangan substansi pertumbuhan yang 

dikirim dari akar ke pucuk, kemungkinan sebagai responnya terhadap etilen eksogenous 

dalam tanah. Akibat penggenangan terlalu lama akan terjadi perubahan morfologi akar dan 

keadaan ini dapat mengganggu hubungan antara bagian atas tanaman dengan akar.  
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Adanya gangguan pada akar akan menurunkan laju transpirasi dan menaikkan rata-rata 

nisbah antara bagian atas tanaman dengan akar (S/R) karena akar lebih banyak ditentukan 

oleh suplai oksigen di dalam tanah pada kondisi tergenang. Sedangkan untuk jumlah 

kuncup daun pada semua level perlakuan penggenangan rata-rata masih sama seperti 

jumlah kuncup daun sebelum perlakuan penggenangan, yaitu rerata ada 3 pada setiap 

tanaman. Hal ini juga disebabkan karena waktu yang dibutuhkan oleh bibit kelapa sawit ini 

untuk membentuk kuncup daun relatif cukup lama, sebab seperti dijelaskan diatas, bahwa 

tanaman kelapa sawit merupakan tanaman tahunan, dan pertumbuhan tanaman tahunan 

sangat lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman semusim.  Sehingga pada 

masa 30 hari, jumlah kuncup daun masih belum bertambah. 

 

5. Kandungan N, P, K Daun 

Hasil analisis kandungan NPK pada daun menunjukkan peningkatan secara signifikan 

sampai pada level penggenangan 20 hari. Peningkatan unsur NPK ini diduga karena terjadi 

peningkatan penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dimana air yang cukup tersedia 

sangat membantu proses penyerapan unsur-unsur hara tersebut, sehingga kandungan NPK 

yang dihasilkan pada daun juga meningkat. 

 
Tabel 1.   

Hasil Analisis Kandungan N, P, K (%) Pada Daun Setelah Penggenangan 

 

Penggenangan 
(Hari) 

Kandungan Hara Bibit Kelapa Sawit (%) 

N P K 

0 1, 48 0,20 0,42 

10 1,68 0,25 1,25 

20 2,37 0,21 0,75 

30 2,21 0,07 0,63 

       Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. 

 

Kandungan NPK pada daun bibit kelapa sawit tanpa perlakuan penggenangan hanya ada 

sedikit peningkatan setelah 30 hari, keadaan tersebut diduga karena beberapa proses 

fisiologis tanaman akan terganggu akibat penggenangan, diantaranya yang paling penting 

adalah penurunan kemampuan tanaman untuk menyerap air dan unsur hara serta 

penurunan laju fotosintesis. Walaupun air tersedia dalam jumlah berlebihan pada media 

tumbuh namun kemampuan tanaman menyerap air pada kebanyakan species akan 

menurun, terbukti dengan penurunan potensial air tanaman. Penurunan potensial air 

tanaman ini tidak disebabkan oleh peningkatan laju transpirasi, karena pada kondisi 

tergenang hampir semua species menunjukkan penurunan daya hantar stomata (karena 

stomata mulai menutup). 

 

6. Kandungan Khlorofil Daun 

Hasil analisis kandungan khlorofil daun ternyata juga menunjukkan peningkatan secara 

signifikan setelah bibit kelapa sawit digenangi sampai pada level penggenangan 20 hari, 

namun pada penggenangan 30 hari tampak kandungan khlorofil lebih tertekan, di mana 

kandungan khlorofilnya lebih rendah dari kandungan khlorofil pada bibit kelapa sawit 

tanpa penggenangan. Keadaan ini diduga bahwa kerusakan sel-sel pada akar pada level 
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penggenangan 20 hari lebih kecil dibandingkan genangan 30 hari, sehingga kemampuan 

absorbsi hara oleh akar masih cukup baik. 
 

Tabel 2. 

Hasil Analisis Kandungan Khlorofil (g/m
2
) Pada Daun Setelah Penggenangan 

 
Penggenangan 

(Hari) 
Khlorofil 
(g/m2) 

0 61,85 

10 66,55 

20 110,25 

30 50,46 

       Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. 

 

Pada perlakuan penggenangan 30 hari tampak bahwa kandungan khlorofil daun menurun 

bila dibandingkan dengan perlakuan tanpa penggenangan (kontrol). Hal ini diduga karena 

genangan 30 hari menyebabkan kerusakan sel-sel pada akar sehingga kemampuan akar 

untuk mengabsorbsi hara menurun sehingga bibit kelapa sawit mengalami defisiensi Mg, 

di mana unsur Mg merupakan unsur utama pembentuk khlorofil. 

 

7. Persentase Tanaman Hidup 

Seluruh bibit kelapa sawit yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada yang mati, 

dengan kata lain bahwa persentase tanaman hidup yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 100%. Sebagian tanaman terutama pada tanaman yang diberi perlakuan 

penggenangan 30 hari tampak daun-daun bagian bawahnya kering dan daun-daun 

mudanya terdapat bercak-bercak coklat, namun tanaman kelapa sawit tersebut tetap masih 

dapat bertahan hidup.  

 

Hal ini diduga karena tanaman kelapa sawit adalah merupakan tanaman keras, selain itu 

tanaman ini dalam pertumbuhannya membutuhkan air yang cukup banyak, sehingga 

genangan yang diberikan sampai 30 hari tidak mematikan bibit kelapa sawit tersebut. 

Perlakuan penggenangan menunjukkan bahwa maksimum lama penggenangan yang masih 

dapat ditoleran bibit kelapa sawit adalah penggenangan 20 hari, penggenangan 30 hari 

berpengaruh jelek terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. 

 

Penggenangan 30 hari menyebabkan pertumbuhan bibit kelapa sawit semakin tertekan, 

namun penggenangan 10 hari menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 

kontrol. Pada penggenangan 10 hari tampak bahwa warna daun lebih hijau dan segar, 

sedangkan penggenangan sampai level 20 hari menunjukkan peningkatan kandungan N, P, 

K dan khlorofil daun dan penggenangan 30 hari menunjukkan penurunan terhadap 

kandungan N, P, K dan khlorofil daun. 

 

Respon Bibit Kelapa Sawit Terhadap Aplikasi PPC setelah Perlakuan Penggenangan 

Aplikasi pupuk pelengkap cair (PPC) terhadap semua sample bibit kelapa sawit, baik itu 

tanpa perlakuan penggenangan (kontrol) maupun yang telah diberi perlakuan penggenangan 

menunjukkan pengaruh interaksi yang nyata terhadap tinggi dan jumlah pelepah daun (Tabel 

3). 
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Tabel 3.  

Analisis Sidik Ragam (ANSIRA) Pengaruh Penggenangan,  

PPC dan Interaksinya Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Umur 1 Tahun. 

 

Peubah 
Pengaruh 

KK (%) 

Penggenangan PPC Interaksi 

1. Pertambahan tinggi 
tanaman (cm) 

 
433,12 *  

 
399,82 * 

 
241,28 * 

 
6,87 

2. Pertambahan jumlah 
pelepah 

 
6,86 * 

 
26,08 * 

 
5,50 * 

 
10,65 

F  0,05 2,92 2,92 2,40 

       Keterangan :  ( 
*
 )  Berpengaruh Nyata 

 

1. Warna Daun 

Daun bibit kelapa sawit bawah yang mengalami perubahan warna setelah penggenangan 

ternyata tidak dapat dipulihkan kembali dengan pemberian PPC. Daun bagian bawah yang 

berwarna coklat langsung mati, sedangkan kuncup daun dengan bercak-bercak berwarna 

coklat setelah mekar dan menjadi helaian-helaian daun ternyata semakin jelas bercaknya, 

bahkan pada bagian ujung helaian daun bercak tersebut tampak kering. Hal ini diduga 

akibat genangan yang lama terjadi hypoksia (kekurangan oksigen) dan terjadi fermentasi 

anaerobik, sehingga menyebabkan perubahan dalam keseimbangan substansi pertumbuhan 

dan responnya terhadap etilen eksogenous. Selain itu juga terjadi perombakan hara yang 

mobil pada daun terutama unsur N dan K, akibatnya terjadi degradasi khlorofil yang 

menyebabkan khlorosis pada daun. Akibat genangan yang lama diduga kandungan alkohol 

pada jaringan pelepah akan meningkat sehingga terjadi kerusakan jaringan pada pelepah. 

 
Tabel 4.  

Warna Daun Bibit Kelapa Sawit Setelah Perlakuan  

Berbagai Lama Penggenangan dan Dosis PPC (Berdasarkan Color Chart) 

 
Penggenangan 

(hari) 
PPC (ml/ltr) 

         0                      4                      8                   12 

0 
10 
20 
30 

  2.5 GY 8/12      2.5 GY 7/12      7.5 GY 6/10      5 GY 5/10 
  2.5 GY 7/10      2.5 GY 6/10      5 GY 6/10         5 GY 5/10 
  2.5 GY 8/10      2.5 GY 7/10      2.5 GY 6/10      5 GY 5/10  
  2.5 GY 8/12      2.5 GY 8/10      5 GY 7/8           5 GY 6/10 

       Pengukuran menggunakan Munsell Color Charts. 

 

Pada bibit kelapa sawit dengan kerusakan jaringan pelepah dan daun yang parah, 

penambahan unsur hara tetap tidak dapat memperbaiki kerusakan karena jaringan tersebut 

kehilangan kemampuan dalam melakukan proses sintesisnya.  Namun pada daun yang 

hanya sedikit mengalami khlorosis, setelah diberi perlakuan PPC ternyata warna daun 

tampak lebih hijau dan sehat.  Hal ini diduga karena tidak terjadi kerusakan yang parah 

pada daun, sehingga daun masih mampu menyerap PPC yang diberikan. 
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2. Pertambahan Tinggi Tanaman 

Pada bibit kelapa sawit yang tidak digenangi dan tidak diberi PPC mempunyai perbedaan 

yang nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman bila dibandingkan dengan bibit kelapa 

sawit yang disertai aplikasi PPC. Hal ini disebabkan  tanaman kelapa sawit membutuhkan 

unsur hara dan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Tanpa pemupukan menyebabkan 

tanaman kekurangan unsur hara. Untuk memulihkan keadaan tanaman, maka diperlukan 

unsur hara yang cukup dan dapat dengan cepat diserap oleh tanaman tersebut. Pemupukan 

melalui daun merupakan penambahan dan penyempurnaan pemberian pupuk melalui tanah 

atau akar pada keadaan-keadaan tertentu dimana daya serap akar terhadap unsur-unsur 

hara penting seperti N, P dan K berkurang (Balai Informasi Pertanian Banda Aceh, 1986). 

 
Tabel 5. 

Pertambahan Tinggi (cm) Bibit Kelapa Sawit  

Pada Berbagai Lama Penggenangan dan Dosis PPC 

 
Penggenangan 

(hari) 

PPC (ml/ltr) 
Rata-Rata 

0 4 8 12 

0 0,77  A a 3,55  A b 1,55   A a 5,55  A c 3,11 S 

10 6,11  C a 18,89  C c 7,55    B a 9,11  B b 9,91 U 

20 3,55  B a 8,55  B b 15,66   D d 12,44 C c 10,05 U 

30 2,77  B a 4,33  A b 11,11   C c 17,11 D d 8,83 T 

Rata-Rata 3,55  e 8,83   f 8,97    f 11,05 g  
G   = Genangan 
P   = PPC 
GP = Interaksi 

 
BNT  0,05 

 
G  (0,46) 

 
P  (0,46) 

 
11,05 g 

 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata, dan  

huruf-huruf kecil diperbandingkan secara horizontal dan huruf-huruf besar diperbandingkan  

secara vertikal. 

 

Tampak bahwa terjadi peningkatan pertambahan tinggi tanaman secara signifikan dengan 

penambahan dosis PPC pada bibit kelapa sawit yang tidak digenangi. Bibit kelapa sawit yang 

tidak diberi PPC tetapi diberi perlakuan penggenangan menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap pertambahan tinggi tanaman, tetapi pertambahan tinggi tanaman cenderung menurun 

dengan semakin lamanya penggenangan. Kondisi yang sama juga tampak pada semua level 

perlakuan PPC. Hal ini diduga karena keadaan tanaman setelah digenangi mempunyai 

kemampuan menyerap PPC lebih baik, dimana tekanan turgor dan jumlah air dalam tanaman 

pada keadaan seimbang. 

 

3. Pertambahan Jumlah Pelepah Daun 

Bibit kelapa sawit yang tidak digenangi dan tidak diberi PPC mempunyai perbedaan yang nyata 

terhadap pertambahan jumlah pelepah daun bila dibandingkan dengan bibit kelapa sawit yang 

disertai aplikasi PPC. Pada perlakuan tanpa penggenangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi  

dosis PPC yang diberikan pada bibit kelapa sawit dapat meningkatkan pertambahan jumlah 

pelepah daun secara signifikan. Hal ini disebabkan karena untuk pertumbuhannya tanaman 

kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup. Terbatasnya unsur hara menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat. 
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Tabel 6.  

Pertambahan Jumlah Pelepah Daun  

Bibit Kelapa Sawit Pada Berbagai Lama Penggenangan dan Dosis PPC 

 
Penggenangan 

(hari) 

PPC (ml/ltr) 
Rata-Rata 

0 4 8 12 

0 1,10  A a 1,88 A b 2,00   A b 2,89  A c 3,11 S 

10 2,33  C a 3,11  C b 2,44    B a 2,66  A a 9,91 U 

20 1.66  B a 2,89  C b 2,77   B b 2,89 A b 10,05 U 

30 1,89  B a 2,33  B b 2,22   A a 3,11 B c 8,83 T 

Rata-Rata 1,97  e 2,55   f 2,36    e 2,89 f  
G   = Genangan 
P   = PPC 
GP = Interaksi 

 
BNT  0,05 

 
G  (0,46) 

 
P  (0,46) 

 
GP (0,91) 

 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata, dan  

huruf-huruf kecil diperbandingkan secara horizontal dan huruf-huruf besar 

diperbandingkan secara vertikal. 

 

4. Pertumbuhan Kuncup Daun 

Pemberian PPC pada tanaman setelah perlakuan penggenangan ternyata tidak dapat 

meningkatkan pertambahan tinggi kuncup dan jumlah kuncup daun. Tampak bahwa 

setelah tanaman diberi perlakuan penggenangan dan diberi perlakuan PPC dengan 

berbagai level dosis PPC, ternyata pertambahan tinggi kuncup daunnya tidak berbeda 

dengan bibit kelapa sawit tanpa pemberian PPC (kontrol).  

 

Hal ini diduga karena bibit kelapa sawit setelah diberi perlakuan penggenangan 

menyebabkan ketidakseimbangan hara dalam tanaman, sehingga menurunkan kemampuan 

sel-sel pada batang untuk berdifferensiasi pada kuncup daun. Selain itu akibat genangan 

pada bibit kelapa sawit juga menyebabkan penurunan kemampuan tanaman dalam 

menyerap PPC melalui daun, sehingga menghambat pertambahan tinggi kuncup daun. 

Kekurangan oksigen adalah masalah primer pada tanaman yang tergenang dan sangat 

berpengaruh terhadap respirasi tanaman.  

 

Jumlah kuncup daun juga tampak bahwa masih sama seperti semula, yaitu rata-rata 

memiliki 3 kuncup daun. Hal ini disebabkan karena adanya kuncup daun yang mekar, 

sehingga kuncup daun yang sudah mekar tersebut tergolong dalam jumlah pelepah.  Pada 

kenyataan dilapangan, jumlah kuncup daun (dalam hal ini daun yang belum mekar) setiap 

tanaman rata-rata ada 3, sehingga kuncup daun pada tanaman kelapa sawit akan tetap 

walaupun diberi penambahan PPC. 

 

5. Kandungan N, P, K Daun 

Hasil analisis kandungan N, P, K pada daun setelah perlakuan PPC menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dengan semakin tingginya dosis PPC yang diberikan pada 

semua level lamanya penggenangan. Hal ini diduga karena unsur hara pada PPC 

merupakan unsur hara yang sangat mudah larut dan diabsorbsi oleh tanaman melalui daun, 

dimana penggenangan akan menyebabkan kemampuan akar untuk menyerap unsur hara 

dalam tanah menurun. 
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Tabel 7.  

Hasil Analisis Kandungan N (%) Pada Daun Setelah Penelitian 

 
Pengenangan 

(Hari) 

PPC (ml/l)  
Rerata 0 4 8 12 

0 1,52 1,83 1,90 1,97 1,80 

10 1,72 1,96 2,30 2,39 2,09 

20 2,41 2,61 2,94 2,97 2,73 

30 2,24 2,31 2,46 2,56 2,39 

Rerata 1,97 2,18 2,40 2,47  

 

Tabel 8. 

Hasil Analisis Kandungan P (%) Pada Daun Setelah Penelitian 

 
Pengenangan 

(Hari) 

PPC (ml/l)  
Rerata 0 4 8 12 

0 0,20 0,24 0,24 0,26 0,24 

10 0,26 0,28 0,32 0,34 0,30 

20 0,21 0,24 0,25 0,28 0,25 

30 0,07 0,12 0,14 0,15 0,12 

Rerata 0,19 0,22 0,24 0,26  

 
Tabel 9. 

Hasil Analisis Kandungan K (%) Pada Daun Setelah Penelitian 

 
Pengenangan 

(Hari) 

PPC (ml/l)  
Rerata 0 4 8 12 

0 0,46 0,48 0,49 0,50 0,48 

10 1,29 1,33 1,60 1,81 1,51 

20 0,78 0,91 0,97 1,16 0,96 

30 0,63 0,76 0,78 0,85 0,75 

Rerata 0,78 0,87 0,96 1,08  
 

6. Kandungan Khlorofil Daun 

Hasil analisis kandungan khlorofil daun menunjukkan bahwa dengan penambahan dosis 

PPC yang semakin tinggi pada bibit kelapa sawit yang telah digenangi pada semua level 

penggenangan maupun tanpa penggenangan ternyata secara signifikan dapat meningkatkan 

kandungan khlorofil pada daun.  Hal ini diduga karena PPC dapat memperbaiki 

kekurangan hara makro dan mikro pada bibit kelapa sawit setelah penggenangan, sehingga 

akan meningkatkan jumlah khlorofil pada daun. 
 

Tabel 10.   

Hasil Analisis Kandungan Khlorofil (g/m
2
) Pada Daun Setelah Penelitian 

 

Pengenangan 
(Hari) 

PPC (ml/l)  
Rerata 0 4 8 12 

0 61,97 62,25 66,57 67,18 64,49 

10 66,82 69,53 71,28 72,14 69,94 

20 110,36 111,64 112,20 113,48 111,92 

30 50,67 51,35 52,18 54,26 52,11 

Rerata 72,45 73,69 75,56 76,76  
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7. Persentase Tanaman Hidup 

Seluruh bibit kelapa sawit yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada yang mati, baik 

itu tanaman kontrol maupun yang diberi perlakuan penggenangan dan perlakuan PPC, 

meskipun sebagian tanaman terutama pada tanaman yang diberi perlakuan penggenangan 

tampak daun-daun bagian bawahnya kering dan daun-daun mudanya terdapat bercak-

bercak coklat, namun tanaman kelapa sawit tersebut tetap masih dapat bertahan hidup.  

Dari hasil pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa persentase tanaman hidup adalah 

100 %.  Hal ini diduga karena tanaman kelapa sawit merupakan tergolong tanaman yang 

cukup toleran terhadap kelebihan air (genangan sampai level 30 hari), selain itu daun-daun 

yang tidak mengalami kerusakan terlalu parah masih mampu mengabsorbsi unsur hara 

yang diberikan melalui daun, sehingga tanaman masih mampu tumbuh dan bertahan hidup. 
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