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ABTRAKS  

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan salah satu tanaman produktif daerah 
tropis yang cukup berkembang di Indonesia. Propinsi Riau merupakan daerah yang 
sangat potensial dalam pengembangan tanaman kelapa sawit karena didukung oleh 
topografi tanah yang cederung rata dan beriklim basah. Hal ini dapat dilihat dari luas 
areal perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat. Kelapa sawit merupakan salah satu 
sumber daya alam yang menjanjikan, karena penggunaannya yang sangat kompleks 
sehingga bernilai ekonomis tinggi. Keadaan ini menyebabkan pertambahan areal 
perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke 
tahun terutama di daerah Riau, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah, pihak 
swasta maupun masyarakat. Bagi Indonesia, tanaman kelapa sawit memiliki arti penting 
bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain  mampu menciptakan kesempatan kerja 
yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehhan devisa 
negara. Kelapa sawit termasuk produk yang banyak diminati oleh investor karena 
memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Banyak para investor yang menginvestasikan 
modalnya untuk membangun perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Metode 
penelitian adalah berupa survey ke lapangan dan kemudian melakukan analysis 
deskriptif.Sampel tanaman yang terserang penyakit tanaman diambil, kemudian di 
periksa dan dibiakkan dilaboratorium penyakit tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas 
Riau. Penelitian berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Januari 2010 sampai Maret 
2010. 
Dari hasil penelitian, ternyata kebun petani namanya Bapak Ginting mempunyai masalah 
antara lain : 
1. Serangan penyakit tanaman yang tergolong jamur yaitu : bercak daun Curvularia sp, 

bercak daun Cochlioholus sp, busuk pelepah yang disebabkan Phellinus noxious. 
2. Kultur teknis atau budidaya tanaman belum maksimal dilaksanakan,yakni 

pemupukan,mengatur jarak tanam,pemeliharaan tanaman termasuk mengendalikan 
gulma yang tumbuh pada batang tanaman.. 

 
Kata kunci : Elaeis quineensis Jacg, Curvularia sp, Cochliobolus sp, Phellinus noxious 
 
1. Pendahuluan 
1.1. Kelapa Sawit 

Kelapa swait (Elaeis guinensis Jacq) adalah salah satu dari beberapa 
palma yang menghasilkan minyak untuk tujuan komresil. Minyak sawit selain 
digunakan sebagai minyak makanan margarine, dapat juga digunakan untuk 
industri sabun, lilin dan dalam pembuatan lembaran-lembaran timah serta industri 
kosmetik. 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guinensis Jacq) merupakan tanaman 
perkebunan penting bagi Indonesia sebagai komoditi andalan untuk ekspor 
maupun untuk komoditi yang diharpakan dalam meningkatkan pendapatan petani 
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perkebunan Indonesia (Lubis, 1992). Tanaman kelapa sawit mempunyai 
keunggulan yakni minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) mengandung 
provitamin A dan vitamin E dalam bentuk tokoferol yang berguna untuk 
mencegah kanker dan penyempitan pembuluh darah. Minyak inti sawit mentah 
(Crude Palm Kernel Oil) dapat menghasilkan metilester yang dapat digunakan 
sebagai bahan bakar diesel (Asosiasi Peneliti dan Pengembangan Perkebunan 
Indonesia, 2005). 

Hal ini dapat dilihat dari luas areal penanaman kelapa sawit yang terus 
meningkat. Data luas dan produksi perkebunan kepala sawit didaerah Riau pada 
tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan luas areal dan produksi tanaman 
yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yatu luas areal 
pada 2005 berkisar 1.424.814 ha dengan produksi 2.39 ton/ha, tahun 2006 
berkisar 1.530.150 ha dengan produksi 3,17 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 
2008). 

Penyakit biotik yang banyak ditemukan di pembibitan awal adalah 
penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur Curvularia sp., Cochlibolus 
carbonus, Drechslera halodes var, elaeicola, Helminthosporium sp., Pestalotia 
dan Cortisium solani (Rhizoctonia soluni Kuhn) (Semangun,2000)  

Sedangkan penyakit tanaman yang menyerang daun pada tanaman yang 
telah menghasilkan, belum pernah diinformasikan spesies patogennya. Hal ini 
dirasa perlu, karena patogen yang menyerang daun tanaman tentu mengambil 
nutrisi dari daun, sehingga chloporhyl yang berada pada daun akan tertanggu, 
seperti diketahui bersama, bahwa senyawa chlorophyl pada daun akan 
dimanfaatkan pada saat proses fotosintesa berlangsung.  
1.2. Desa Pantai Cermin  

Desa Pantai Cermin, km 25 Pekanbaru sebagian besar penduduknya 
adalah petani kebun kepala sawit, masing-masing petani memiliki + 20 ha kebun 
kelapa sawit. Keterbatasan pengetahuan dalam hal kultur teknis, menyebabkan 
banyak tanaman kelapa sawitnya tidak menghasilkan.  

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik melakukan penelitian di kebun 
milik petani Desa Pantai Cermin km 25 Pekanbaru, sehingga diperoleh informasi 
tentang kendala yang ditemui dilapangan yang pada akhirnya bisa didiskusikan 
bersama dengan instansi yang terkait. 
1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : hasil survey dilapangan, bermanfaat 
bagi petani dan instansi yang terkait.  Kemudian sampel yang diperoleh berupa 
bagian tanaman yang sakit, diperiksa di laboratorium Penyakit Tumbuhan 
Fakultas Pertanian Universitas Riau, sehingga informasinya bermanfaat bagi 
khalayak yang membutuhkan. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) bukanlah tanaman asli 
Indonesia, melainkan berasal dari Afrika Barat. Walaupun demikian kelapa sawit 
cocok dikembangkan di daerah luar asalnya termasuk Indonesia. Klasifikasi 
botani tanaman kelapa sawit adalah Kingdom: Plantae, Divisio: Spermatophyta, 
Kelas: Monocotyledonae, Ordo: Cocoideae, Famili: Palmaceae, Genus: Elaeis, 
Spesies: guinensis (Lubis, 1992). 
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Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman perkebunan 
yang memegang peranan penting bagi Indonesia sebagai komoditi untuk ekspor 
(Lubis, 1992). Kelapa sawit baik berupa bahan mentah maupun hasil olahannya 
menduduki peringkat tertinggi penyumbang devisa negara dan mampu 
menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan 
peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang terus 
meningkat. Data luas dan produktivitas perkerbunan kelapa sawit di daerah Riau 
pada tahun 2005 mencapai 1.424.814 Ha, tahun 2006 mencapai 1.530.150 Ha,dan 
tahun 2007. mencapai 1.611.381. Total produktivitas tahun 2005 berkisar 2,39 
kg/ha, tahun 2006 berkisar 3,04 kg/ha, dan tahun 2007 berkisar 3,17 kg/ha (Badan 
Pusat Statistik, 2008). 

Menurut Semangun  (2008),tanaman sawit sangat  banyak manfaatnya, 
seperti minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak makan margarin, 
sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Minyak 
sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keuunggulan 
sifat yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu 
melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai 
daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang 
kosmetik. 

Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah buah. 
Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah 
menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. Kelebihan 
minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan 
memiliki kandungan karoten tinggi. 

Minyak inti menjadi bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetika. 
Bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masak 
berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya 
mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, 
sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang 
disebut bungkil itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan makanan 
ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang  

Meningkatnya luas areal perkebunan kelapa sawit di daerah Riau, 
mengakibatkan kebutuhan bibit kelapa sawit yang berkualitas meningkat. Pada 
pembibitan kelapa sawit sistem ganda ada 2 tahap pembibitan yaitu pembibitan 
tahap awal (Pre nursery) dan pembibitan utama (main nursery) yaitu kecambah 
di tanam dengan menggunakan polybag kecil sampai bibit berumur 3 bulan, dan 
pembibitan utama menggunakan polybag besar sampai berumur 12 bulan (PPKS. 
2005). Pembibitan ini diharapkan akan menghasilkan bibit yang baik dan 
berkualitas tinggi, sehingga memiliki kekuatan dan pertumbuhan yang optimal 
serta mempunyai ketahanan terhadap serangan patogen. 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) adalah tumbuhan industri 
penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar 
(biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak 
hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. 
Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis) saat ini merupakan salah satu jenis 
tanaman perkebuna.n yang menduduki posisi penting di sektor pertanian 
umumnya, dan sektor perkebunan khususnya. Buah bergerombol dalam tandan 
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yang muncul dari tiap pelapah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan 
minyak bertambah sesuai kematangan buah. 

Kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya alam yang 
menjanjik:an, karena penggunaannya yang sangat kompleks sehingga bernilai 
ekonomis tinggi. Keadaan ini menyebabkan pertambahan areal perkebunan 
kelapa sawit terus mengalami peningkatan secara. signifikan dari tahun ke 
tahun terutama di daerah Riau, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah, 
pihak swasta maupun masyarakat. 

Perkembangan luas kebun kelapa sawit di Riau selama tiga tahun 
terakhir sangat menunjukan peningkatan yang cukup tinggi, disamping karena 
prospek yang sangat menjanjikan, juga banyak yang mengalih fungsikan lahan 
untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam tiga tahun terakhir menunjukan 
peningkatan luas perkebunan pada tahun 2004 seluas 1.340.036 hektar, pada 
tahun 2005 seluas 1.424.814 hektar dan pada tahun 2006 seluas 1.530.150 
hektar (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2007). 

Agribisnis kelapa sawit (Elaeis guineensis) baik yang berorientasi pasar 
lokal maupun global akan berhadapan dengan tuntutan kualitas produk dan 
kelestarian lingkungan selain tentunya kuantitas produksi. 

Perkembangan ekspor yang terus meningkat disertai dengan harga yang 
semakin membaik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri menunjukkan 
bahwa tanaman kelapa sawit cukup potensial untuk dikembangkan. Salah satu 
diantaranya adalah balm perbanyakan tanaman berupa bibit, untuk itu perlu 
tindakan kultur teknis atau perawatan bibit yang balk antara lain dengan jalan 
pemupukan pada waktu di pembibitan awal dan di pembibitan utama. 

Kualitas bibit kelapa sawit merupakan faktor penentu produksi buah 
kelapa sawit nantinya. Semakin baik kualitas bibit kelapa sawit maka akan 
berpengaruh baik terhadap produksi buah yang akan dihasilkan. Banyak faktor 
yang menentukan keberhasilan pembibitan kelapa sawit, antara lain adalah 
kualitas medium tanam dalam menyediakan unsur hara dan ketahanan bibit 
kelapa sawit tersebut terhadap serangan hama dan penyakit. , 

Kelapa sawit semula merupakan tanaman yang tumbuh liar di hutan- 
hutan, lalu dibudidayakan. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi 
lingkungan yang baik agar mampu tumbuh dan berproduksi secara optimal. 
Keadaan iklim dan tanah merupakan faktor utama bagi pertumbuhan kelapa 
sawit, di samping faktor-faktor lainnya seperti sifat genetika, perlakuan 
budidaya, dan penerapan teknologi lainnya. 

Kelapa sawit termasuk tanaman daerah tropis yang tumbuh baik antara 
garis lintang 130 Lintang Utara dan 120 Lintang Selatan, terutama di kawasan 
Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Keadaan iklim yang dikehendaki oleh kelapa 
sawit secara umum adalah sebagai berikut : 
1. Curah hujan 

Tanaman Kelapa sawit menghendaki curah hujan 1.500 - 4.000 mm per 
tahun, tetapi curah hujan optimal 2.000 - 3.000 mm per tahun, dengan jumlah 
hari hujan tidak lebih dari 180 hari per tahun. Pembagian hujan yang merata 
dalam satu tahunnya berpengaruh kurang baik karena pertumbuhan vegetatif 
lebih dominan daripada pertumbuhan generatif, sehingga bunga atau buah yang 
terbentuk relatif lebih sedikit. Namun curah hujan yang terlalu tinggi kurang 
menguntungkan bagi penyelenggaraan kebun karena mengganggu kegiatan di 
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kebun seperti pemeliharaan tanaman, kelancaran transportasi, pembakaran sisa-
sisa tanaman pada pembukaan kebun, dan terjadinya erosi. Contoh Keadaan 
curah hujan yang baik adalah di kawasan Sumatera utara, yakni berkisar antara 
2.000-4.000 mm per tahun, dengan musim kemarau jatuh pada bulan juni sampai 
september, tetapi masih ada hujan turun yang menyediakan kebutuhan air bagi 
tanaman. Keadaan iklim yang demikian mendorong kelapa sawit membentuk 
bunga dan buah secara terus menerus, sehingga diperoleh hasil buah yang tinggi. 

Keadaan curah hujan yang kutang dari 2.000 mm per tahun tidak berarti 
kurang baik bagi pertumbuhan kelapa sawit, asal tidak terjadi defisit air yaitu 
tidak tercapainya jumlah curah hujan minimum yang 
2. Suhu dan tinggi tempat 
3. Kelembaban dan penyinaran matahari 
4. Sifat kimia tanah yang cocok untuk di tanaman sawit 

Tanaman KeIapa sawit membutuhkan unsur hara dalam jumiah besar 
uatuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Karena itu, untuk mendapatkan 
produksi yang tmggi dibutuhkan kandungan unsur hara yang tinggi juga. Selain 
itu, pH tanah sebaiknya bereaksi asam dengan kisaran nilai 4,0-6,0 dan ber - pH 
optimum 5,0 - 5,5. 

Perkebunan sawit ini,permasalahan umum yang dihadapi antara lain 
rendahnya produktivitas dan mutu produksinya. Produktivitas kebun sawit ini 
rata-rata 16 ton Tandan Buah Segar (TBS) per ha, sementara potensi produksi 
bila menggunakan bibit unggul sawit bisa mencapai 30 ton TBS/ha. 
Produktivitas CPO (Crude Palm Oil) perkebunan rakyat hanya mencapai rata 
rata 2,5 ton CPO permha dan 0,33 ton minyak inti sawit (PKO) per ha, 
sementara di perkebunan negara rata-rata menghasilkan 4,82 ton CPO per hektar 
dan 0,91 ton PKO per hektar, dan perkebunan swasta rata-rata menghasilkan 
3,48 ton CPO per hektar dan 0,57 ton PKO per hektar. Salah satu penyebab 
rendahnya produktivitas perkebunan sawit tersebut adalah karena teknologi 
produksi yang diterapkan masih relatif sederhana, mulai dari pembibitan sampai 
dengan panennya. 

Tanaman sawit juga terserang beberapa penyakit di antara penyakit yang 
menyerang tanaman sawit ini adalah penyakit busuk batang atas. Penyakit ini 
disebabkan oleh Phellinus noxius. Gejala nya dapat di lihat dengan batang yang 
patah pada tinggi 1 m atau lebih dari permukaan tanah. Pada penyakit ini 
jaringan yang busuk berwarna coklat tua, dan tampak seperti sarang lebah 
karena memmpunyai banyak lubang (Semangun, 2008). 

Pada pangkal pelepah daun dapat terbentuk tubuh buah Phellinus. Tubuh 
buah berbentuk kerak berwarna cokelat kelabu, penuh dengan lubang-lubang 
halus. Tepi atas kerak kadang-kadang tumbuh keluar dan membentuk tubuh 
buah yang menyerupai kipas tabal. Pada tajuk tanaman sakit terlihat gejala yang 
mirip deangan gejala penyakit busuk pangkal batang. 

Penyakit ini di sebabkan oleh jamur Phellinus noxius jamur ini lebih di 
kenal sebagai jamur akar cokelat pada karet, teh, dan kopi. Miselium jamur yang 
masih muda berwarna cokelat jernih atau cokelat gambir dan yang sudah tua 
bervvarna cokelat tua sampai cokelat hitam. Tubuh buah jamur ini mirip dengan 
kuku kuda tipis, keras, dan berwarna cokelat dengan zone-zone pertumbuhan 
yang kosentris di bentuk pada pangkal batang pohon yang mengalami serangan 
lanjut. 
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Tubuh buah dapat mencapai panjang 26cm dan lebar 15 cm, tebalnya 1 
cm. pada permukaan bawahnya terdapat lapisan pori berwarna cokelat. Pada 
penampang melintang tubuh buah dari atas ke bawah terdapat: 

• Kerak yang tipis, keras, berwarna cokelat kehitaman  
• Lapisan jaringan berwarna cokelat jingga dengan zona-zona. 
• Lapisan pori yang berwarna cokelat tua 

Pada jamur ini tubuh buahnya terdiri atas jaringan benang-benang yang 
berdinding tebal dan berdinding tipis. Jamur ini mempunyai basidiospora yang 
bulat, tidak berwarna. 

Spora dapat mempunyai arti penting dalam memperbanyak sumber 
infeksi. Spora Phellinus sp yang jatuh pada tunggul ini akan berkembang dan 
mengadakan penetrasi ke dalam akar-akar dan jamur ini dapat menular ke 
tanaman-tanaman sehat melalui kontak akar. Basidiospora Phellinus sp ini di 
pancarkan oleh angin dan dapat mengadakan infeksi pada batang kelapa sawit. 

 
3. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah berupa survey ke lapangan dan kemudian 
melakukan analysis deskriptif. Sampel tanaman yang terserang penyakit tanaman 
diambil, kemudian diperiksa dan dibiakkan di laboratorium Penyakit Tumbuhan  
Fakultas Pertanian Universitas Riau. Penelitian berlangsung selama 3 bulan, dari 
bulan Januari 2010 sampai Maret 2010 

 
4. Hasil Dan Pembahasan  

Penelitian penyakit Tanaman Perkebunan dilakukan di Desa Pantai 
Cermin km 25 Pekanbaru. Pengamatan terhadap penyakit tanaman dilakukan pada 
kebun milik petani swadaya seluas 20 ha. Kondisi perkebunan berupa tanaman 
kelapa sawit yang telah menghasilkan dan berusia sekitar 15 tahun. Kelapa sawit 
yang ditanam, benihnya berasal dari marihat dan ditanam dengan jarak 9 x 8 m 
antar tanaman, sehingga dalam 1 ha dapat ditanam 180 batang kelapa sawit. 

Kondisi areal pertanaman berupa lahan dengan topografi datar gulma yang 
biasa tumbuh adalah jenis gulma daun lebar seperti Asystasia intrusa, Boreria 
alata, Ottochloa nodosa, dll. Selain gulma yang mengganggu, ditemukan juga 
banyak sarang rayap, yang dalam hal ini ternyata tidak dibersihkan oleh petani. 

Berdasaikkan pengamatan yang dilakukan secara intensif terhadap 
beberapa tanaman yang dipilih secara acak sebagi sampel ditemukan beberapa 
penyakit yang menyerang, yaitu sebagai berikut: 
1. Busuk pelepah yang disebabkan Phellius noxius. 

Penyakit busuk pelepah, atau dikenal juga busuk batang atas biasanya 
timbul pada tanaman berumur lebih dari 10 tahun, meskipun tanaman yang masih 
muda pun mungkin terjangkit pula. Selain di Indonesia penyakit ini juga terdapat 
di Malaysia Semenanjung, Sabah, dan Papua Nugini. 

Gejala yang muncul pada tanaman akibat penyakit ini pada umumnya 
adalah batang membusuk. Jaringan yang membusuk berwarna coklat tua, sering 
dengan zona-zona yang lebih gelap, dan tampak seperti sarang lebah karena 
mempunyai banyak lubang. Pada pangkal batang pelepah daun dapat terbentuk 
tubuh buah. Tubuh buah biasanya melekat mendatar pada punting pelepah daun. 
Tubuh buah berbentuk kerak berwarna coklat kelabu, penuh dengan lubang-
lubang halus dengan bagian tepi yang lebih tebal dan warnanya lebih muda. Tepi 
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atas kerak kadang-kadang tumbuh keluar dan membentuk tubuh buah yang 
menyerupai kipas tebal. 

Menurut Semangun (2008). Penyakit ini disebkan oleh jamur Fomes 
noxius atau biasa juga dikenal sebagai Phellinus noxius. Jamur lebih dikenal 
sebagai jamur akar coklat pada karet, kopi dan teh. Miselium jamur yang masih 
muda berwanna coklat jernih atau coklat gambir, yang sudah tua berwarna coklat 
tua sampai coklat hitam. Tubuh buah umumnya berbentuk seperti kuku kuda, 
keras, berwarna coklat tua, dengan zona-zona pertumbuhan yang terpusat, 
dibentuk pada pangkal batang tanaman yang mengalami serang'an lanjut. Tubuh 
buah dapat mencapai panjang 26 cm dan lebar 15 cm, tebal kurang lebih 1 cm. 
pada permukaan bawahnya terdapat lapisan pori berwarna coklat. 

Jamur ini akan menular ke tanaman yang sehat karena adanya kontak 
dengan akar yang sehat. Jamur menular dengan sangat lambat dan jarang 
membentuk rumpang-rumpang. 

Pada tanaman yang sakit, penyakit berkembang dengan sangat lambat, 
sehingga jika tanaman sudah menunjukan gejala, pada umumnya penyakit sudah 
berkembang jauh dan tanaman tidak dapat tertolong lap. Tanaman harus 
dibongkar, semua sisa akar diambil dan dibakar. Sebaiknya tempat dibiarkan tidak 
ditanami untuk beberapa tahun. Pada umumnya untuk mencegah meluasnya 
penyakit ini, maka dibuat selokan isolasi disekitar tempat yang terinfeksi. 
2. Bercak daun Curvularia sp  

Kelompok penyakit yang disebabkan oleh beberapa macam jamur ini 
terdapat di pembibitan utama (main nusery) diberbagai Negara penanaman kelapa 
sawit. Pada umumnya penyakit tidak menimbulkan kerugian yang berarti, 
meskipun demikian besarnya kerugian diberbagai tempat sangat bervariasi. Gejala 
penyebab penyakit ini mempunyai gejala sama satu sama lain, yang sukar 
dipisahkan tanpa pemeriksaan dengan mikroskop. Menurut Turner (1981). 
Culvularia sp, mula-mula menyerang daun pupus yang belum membuka atau dua 
daun termuda yang sudah membulca.Gejala yang pertama adalah adanya bercak 
bulat, kecil, bewarna kuning, tembus cahaya yang dapat dilihat di kedua 
permukaan daun. Bercak membesar, bentuknya tetap bulat, warnanya sedikit demi 
sedikit berubah menjadi coklat muda dan pusat bercak tampak mengendap. Warna 
bercak menjadi cokelat tua dan pada umumnya dikelilingi oleh halo jingga 
kekuningan.  

Berdasarkan gejala di lapangan penyakit bercak daun ini diduga 
disebabkan oleh adanya jamur Culvularia sp. Menurut Susanto dan Sudharto 
(2003) pertama-tama menyerang daun yang sudah membuka atau dua daun 
termuda yang sudah membuka dengan ditandai adanya bercak bulat kecil yang 
tampak pada permukaan daun. Bercak kemudian membesar dan berubah menjadi 
cokelat terang dan lubang terbentuk ditengahnya. 

Karakteristik 
Morfologi 

Makroskopis 

Warna miselium Berwarna putih dan berubah agak kecoklatan dan 
cokelat kehitaman  

Arah pertumbuhan  Ke samping 
Bentuk miselium Agak kasar 
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Karakterisik Morfologi Mikroskopis 
Percabangan hifa Hifa bercabang dan bersekat 
Warna hifa Berwarna agak kecoklatan 
Kodidiofor Bercabang dan berwarna cokelat 
Konidia Bentuknya agak lonjong dan agak berlekuk, 

berwarna cokelat gelap, dan terdiri dari 3-5 sel. 
 
Pada infeksi yang berat daun yang paling tua mengering, mengeriting dan 

menjadi rapuh. Namun pada daun yang mengering ini bercak-bercak Culvularia 
tetap terlihat jelas sebagai bercak cokelat tua diatas jaringan yang bewarna cokelat 
pucat. Penyakit ini dapat sangat menghambat pertumbuhan bibit. Mula-mula 
timbul pada daun pertama bercak-bercak kecil hijau pucat dengan pusat warna 
lebih gelap dari pada bagian tepinya. Diduga bahwa jamur- jamur penyebab 
penyakit ini mempunyai beberapa tumbuhan inang, termasuk gulma di kebun 
kelap•a sawit. Dengan demikian sumber infeksi bagi pembibitan kelapa sawit 
selalu ada jamur-jamur ini. Terutama disebarkan dengan konidianya baik karena 
terbawa angin, percikan air hujan dan air siraman dan mungkin juga oleh 
serangga. 
3. Bercak daun Cochliobolus carbonus 

Cochliobulus carbonus yang dulu disebut Helminthosporium carbonum 
mempunyai konidium bersekat 3-8, dengan ukuran 36-86 X 11-14 pm. Bercak 
daun Cochliobulus yang ditemukan pada pertanaman kelapa sawit memiliki gejala 
berupa pada daun mula-mula terjadi bercak kuning kecil dengan sedikit jaringan 
klorotik disekitarnya. Lalu jaringan dipusat bereak mengalami nekrosis, zona 
klorotik membesar, dan menjadi halo yang jelas disekitar titik infeksi. Pada 
tingkatan ini, bercak menyerupai mata burung. Akhirnya bercak terdiri dari bagian 
yang mengendap berwarna eoklat, garis tengahnya jarang melebihi 0,5 mm, 
dikelilingi oleh halo yang garis tengahnya 5-7 mm. halo pada daun muda 
berwarna hijau pueat, pada daun tua berwarna kuning atau jingga. Beberapa 
bercak dapat bersatu, sehingga seluruh daun tampak klorotik. 
4. Penyakit Embun Jelaga yang disebabkan Capnodium sp  

Menurut Pracaya (2007). Penyebab Capnodium sp Berk & Desm. Gejala 
daun, ranting dan buah terserang dilapisi oleh lapisan berwama hitam. Pada 
musim kering lapisan ini dapat dikelupas dengan menggunakan tangan dan mudah 
tersebar oleh angin. Buah yang tertutup lapisan hitam ini biasanya ukurannya 
lebih kecil dan terlambat matang (masak). Adanya kutu daun jenis aphid 
Leurodicus sp., Pseudococcus sp., Coccos viridis yang mengeluarkan sekresi 
embun madu merupakan medium yang baik untuk pertumbuhan jamur ini. 
Terdapat pada setiap tanaman jeruk terutama bila dijumpai adanya Aphid yang 
mengeluarkan embun madu yang mengandung zat gula. 

Pengendalian penyakit embun jelaga ini harus seiring dengan 
pengendalian kutu-kutu daun, dengan insektisida yang efektif. Pengendalian dapat 
dilakukan dengan penyemprotan detergen 5% asal tidak terlalu sering. 
5. Defesiensi unsur hara 

Penyakit tanaman yang diduga mengalami defisiensi unsur hara memiliki 
gejala berupa daun pada ujung pelepah mengeriting, kemudian terjadi klorotik 
yang diikuti nekrosis dimulai pada ujung daun. Pada gejala lanjut daun akan 
mengalami nekrosis keseluruhan dan menjuntai. 
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Berdasarkan hasil deskripsi, diduga penyakit tersebut disebabkan oleh 
defisiensi pupuk borat, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 
menambahkan dosis borat pada pemupukan selanjutnya. 
 
5. Kesimpulan dan Saran  
A. Kesimpulan  

1. Pada kebun kelapa sawit petani swadaya di Desa Pantai Cermin KM 12,5 
Pekanbaru, ditemukan beberapa patogen yang menyerang tanaman kelapa 
sawit, diantaranya : 
a. busuk pangkal pelepah yang disebabkan Fomes noxius 
b. jamur yang menyerang daun, yang disebabkan Curvularia sp 
c. jamur penyebab bercak daun, yang disebabkan Cochliobolus carbonus 
d. jamur embun jelaga yang disebabkan Capnodium sp. 
Penyakit-penyakit diatas, tergolong penyakit yang biotik (yang disebabkan 
oleh organisme hidup). 

2. Faktor lain yang menyebabkan tanaman kurang menghasilkan atau tidak 
menghasilkan adalah pelaksanaan budidaya tanaman yang belum 
maksimal, antara lain : 
a. Jarak tanam yang terlalu dekat, sehingga tanaman tumbuh rapat, 

tanaman saling bersinggungan tumbuhnya, bersaing dalam 
mendapatkan nutrisi, unsur hara, cahaya dan ruang tumbuh. 

b. Pengendalian gulma belum maksimal, karena gulma masih banyak 
ditemui tumbuh diantara pelepah dan batang tanaman kelapa sawit. 

c. cahaya matahari tidak maksimal  menyentuh sampai ke daun, asimilasi 
carbon terganggu, sehingga hasil fotosintesis tidak maksimal 

d. pemupukan belum maksimal dilakukan, petani lebih cenderung 
membiarkan lahannya tanpa dipupuk. Ada kemungkinan disebabkan 
karena melihat tanamannya tidak ada menghasilkan.  

B. Saran  
1. Perlu dilakukan penyuluhan kepada petani swadaya di Desa Pantai Cermin 

KM 25 Pekanbaru, agar petani berhasil mendapatkan keuntungan yang 
maksimal dari hasil mendapatkan keuntungan yang maksimal dari 
budidaya tanaman kelapa sawit.  
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