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ABSTRACT 

 
 The palm oil plant (Elaeis guineensis Jacq.) has survival in flooding 

conditions on peatlands. However, the connection between oil palm resistance and 

responses to the anatomical structure of the root was still unknown. Changes in root 

anatomy under flooding conditions can be observed by comparing the root anatomical 

structure which experienced flooding stress to root tissue structures that do not 

experience flooding stress. The purpose of this research was to observe the 

comparison of the root anatomical structure of oil palm which experienced flooding 

stress on peatlands and without flooding stress. Samples of the palm oil plant  roots 

were treated with flooding experience for 30, 50, 70 and 90 days. Root anatomical 

preparations used paraffin method. The results showed that the root anatomical 

structure of the palm oil plant seedlings consisted of epidermal, hypodermal, 

sclerenchyma, cortex, endodermis, and stele tissue, in which there were vascular 

bundles and pith. Anatomical structure of the roots of palm oil plant seedlings 

showed that experience flooding in peatlands could not be observed, because the 

anatomical conditions of the roots were shrinking and the root cortex tissue was 

damaged, which were caused by the delay in fixation of the root samples after 

dismantling the palm oil plant seedlings, so that the samples underwent dehydration 

or dryness. 
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ABSTRAK 
 

Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) memiliki ketahanan hidup pada 

kondisi tergenang di lahan gambut. Namun, kaitan antara ketahanan kelapa sawit 

dengan respons pada struktur anatomi akar belum dipelajari. Perubahan anatomi akar 

pada kondisi penggenangan dapat diamati dengan membandingkan struktur anatomi 

akar yang mengalami cekaman penggenangan pada struktur jaringan akar yang tidak 

mengalami cekaman penggenangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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mengamati perbandingan struktur anatomi akar bibit kelapa sawit yang mengalami 

cekaman penggenangan di lahan gambut dan tanpa cekaman penggenangan. Sampel 

akar kelapa sawit diberikan perlakuan penggenangan 30, 50, 70 dan 90 hari. Preparasi 

anatomi akar menggunakan metode paraffin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

struktur anatomi akar bibit kelapa sawit terdiri atas jaringan epidermis, hipodermis, 

sklerenkim, korteks, endodermis, dan stele yang didalamnya terdapat bundel vaskular 

dan empulur. Struktur anatomi akar bibit kelapa sawit yang mengalami penggenangan 

di lahan gambut tidak dapat diamati karena kondisi anatomi akar mengerut dan 

jaringan korteks akar dalam kondisi rusak, yang disebabkan oleh keterlambatan 

fiksasi sampel akar setelah pembongkaran bibit kelapa sawit, sehingga sampel 

mengalami dehidrasi atau kekeringan. 

Kata kunci : kelapa sawit, penggenangan, akar, struktur anatomi, gambut. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai salah 

satu negara produsen minyak kelapa 

sawit atau Crude Palm Oil (CPO) 

terbesar di dunia. Pada tahun 2018 

terdapat 14,32 juta hektar lahan sawit 

di Indonesia, dengan luasan sawit 

rakyat sekitar 5 juta hektar. Kelapa 

sawit masih menjadi komoditas ekspor 

terbesar Indonesia dengan volume 

ekspor tahun 2018 sebesar 34 juta ton  

dengan nilai sekitar Rp. 270 triliun. 

Produksi kelapa sawit di Riau pada 

tahun 2018 sebesar 8. 586.379 ton 

dengan luas areal perkebunan 

mencapai 2.739.571 Ha (Kementan 

2019). 

Perkembangan perkebunan kelapa 

sawit yang cukup pesat di Riau telah 

membuat alih fungsi lahan dari hutan 

menjadi perkebunan pada ekosistem 

rawa gambut. Gunawan (2006) 

menyebutkan bahwa pada ekosistem 

hutan rawa gambut, air merupakan 

salah satu faktor yang berperan pada 

pertumbuhan tanaman, karena kondisi 

lantai hutan rawa gambut mengalami 

penggenangan secara periodik.  

  

Suhada (2019) melakukan 

penelitian uji ketahanan bibit kelapa 

sawit terhadap penggenangan di lahan 

gambut desa Rantau Bais, Kecamatan 

Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. 

Hasilnya menunjukkan bahwa bibit 

kelapa sawit mampu bertahan hidup 

pada cekaman penggenangan (30 hari, 

50 hari, 70 hari dan 90 hari) di lahan 

gambut. Namun, terjadi peningkatan 

kerusakan daun dan penurunan 

pertumbuhan pada parameter 

pertambahan tinggi, jumlah daun 

segar, kadar klorofil daun, panjang 

akar, jumlah akar, bobot basah tajuk, 

bobot basah akar, dan bobot kering 

tajuk serta akar.  

Kemampuan tanaman kelapa 

sawit bertahan hidup pada 

penggenangan dapat berkaitan dengan 

respons anatomi pada akarnya. Hal ini 

dibuktikan pada beberapa penelitian 

yang mendapatkan perubahan anatomi 

pada akar tanaman kelapa sawit yang 

mengalami penggenangan, namun 

pada jenis tanah selain gambut. 

Pengamatan perubahan anatomi akar 

pada kondisi penggenangan, dapat 

dilakukan dengan mengamati juga 

struktur jaringan pada preparat 

penampang melintang akar yang tidak 
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mengalami cekaman penggenangan, 

sebagai pembanding. 

Firmansyah (2018) 

menunjukkan bahwa genangan yang 

dilakukan pada jenis tanah regosol 

mengubah rasio luas masing-masing 

jaringan penyusun akar kelapa sawit. 

Genangan 4 minggu menyebabkan 

tanaman membentuk aerenkim lebih 

banyak dibandingkan genangan 2 

minggu. Mendes et al. (2016) 

mendapati ruang antar sel yang luas 

atau aerenkim dalam struktur akar 

kelapa sawit pada penggenangan terus-

menerus selama 60 hari. Hal ini 

sebagai mekanisme toleransi terhadap 

penggenangan air yang diberikan. 

Pada penelitian sebelumnya belum 

dikaji mengenai struktur anatomi akar 

bibit kelapa sawit yang mengalami 

cekaman penggenangan di lahan 

gambut. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan penelitian mengenai hal 

tersebut dengan membandingkannya 

pada struktur anatomi akar bibit kelapa 

sawit yang tidak mengalami cekaman 

penggenangan.  

 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Februari 2019–Juni 2019. 

Sampel akar kelapa sawit varietas 

DXP FR Panca Surya Garden, varietas 

DXP Simalungun, dan varietas Topaz 

didapatkan dari penangkaran bibit 

tanaman perkebunan Riau Agro 

Lestari, Tampan, Pekanbaru. 

Pengambilan dan pembongkaran bibit 

kelapa sawit dengan perlakuan 

penggenangan dilakukan di Desa 

Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, 

Kabupaten Rokan Hilir. Pembuatan 

preparat di Laboratorium Mikroteknik. 

Pengamatan anatomi akar di 

Laboratorium Fotomikrografi dan 

Laboratorium Botani, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Riau. 

Alat yang digunakan adalah 

mikroskop Olympus CX.41, 

mikroskop Olympus CX.23, mikrotom 

HM 310, oilbath Wisebath
®

, waterbath 

Leica HI1210, oven Selecta
 
0481847, 

refrigerator, staining jar, paper tray 

(2x2x1 cm
3
), cassette, gelas kimia, 

gelas ukur, pinset, kamera Hp Vivo V5 

Lite, gelas objek, gelas penutup, silet, 

lampu spiritus, holder kayu dan alat 

tulis. 

Bahan-bahan yang digunakan 

yaitu sampel akar bibit kelapa sawit 

umur 6 bulan dari varietas DXP FR 

Panca Surya Garden, varietas DXP 

Simalungun, varietas Topaz, sampel 

akar dari penelitian Suhada (2019) 

dengan 5 perlakuan yaitu kontrol (90 

hari tanpa penggenangan), 

penggenangan 30 hari (masa recovery 

60 hari), penggenangan 50 hari (masa 

recovery 40 hari), penggenangan 70 

hari (masa recovery 20 hari) dan 

penggenangan terus menerus 90 hari, 

FAA (formalin, asam asetat glasial dan 

alkohol) 70%, xilol murni, alkohol 

murni, alkohol (30% , 50%, 70% dan 

95 %), akuades, parafin, safranin 1%, 

fast green 0,5%, entelan, kertas label, 

dan tisu.  

Cara kerja dari pembuatan 

preparat anatomi akar menggunakan 

metode paraffin (Johansen 1940) yang 

dimodifikasi, terdiri atas fiksasi 

dehidrasi, dealkoholisasi, infiltrasi, 

embedding, cutting, penempelan, 

pewarnaan dengan safranin dan 

fastgreen, mounting dan labelling. 

Pengamatan dan dokumentasi 

dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop cahaya Olympus CX.41 
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yang dilengkapi dengan kamera, 

mikroskop Olympus Cx.23 dan kamera 

Vivo V5 Lite. Pengamatan meliputi 

struktur anatomi akar dan aerenkim 

yang terbentuk pada jaringan korteks 

akar bibit kelapa sawit. Hasil 

pengamatan disajikan dalam bentuk 

gambar dan dianalisis secara 

deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur Anatomi Akar Bibit 

Kelapa Sawit Tanpa Penggenangan 

Secara umum, akar kelapa 

sawit terdiri dari epidermis dan 

hipodermis yang mengelilingi korteks 

dengan ruang udara yang berkembang 

baik (lacunae). Stele pusat atau silinder 

vaskular terletak di dalam korteks dan 

terdiri dari endodermis disekitarnya, 

terdapat bundel vaskular dan empulur 

di dalamnya (Corley & Tinker 2015). 

Pengamatan mengenai struktur 

anatomi akar kelapa sawit tanpa 

penggenangan pada penelitian ini 

diperoleh melalui sayatan melintang 

akar bibit kelapa sawit pada 3 varietas. 

Hasil dari pembuatan preparat anatomi 

akar bibit kelapa sawit 3 varietas 

dalam penelitian ini disajikan pada 

Gambar 1 berikut:  

 

 

 
 

Gambar 1. Hasil Preparat Penampang 

Melintang Akar Bibit 

Kelapa Sawit Tanpa 

Penggenangan; A. Varietas 

DXP FR, B. Varietas DXP 

Simalungun, C. Varietas 

Topaz. skala 50 µm. 

 

Selanjutnya, pengamatan 

secara detail dilakukan pada struktur 

jaringan penyusun anatomi akar bibit 

kelapa sawit tersebut dan disajikan 

pada Gambar 2 berikut: 

 

           

Gambar 2. Detail Penampang Melintang Akar Tanpa Penggenangan A. Detail 

Korteks, B. Detail epidermis, hipodermis dan sklerenkim, C. Stele 

Akar; ep: Epidermis, h: Hipodermis, sk: Skelerenkim, k: Korteks, en: 

Endodermis, bv: Bundel Vaskular, em: Empulur. Skala 50 µm 

 

A 

C 

B 

A B C 
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Berdasarkan Gambar 2, tampak 

susunan jaringan pada anatomi akar 

bibit kelapa sawit yang meliputi 

jaringan epidermis, hipodermis, 

sklerenkim (Gambar 2.B), korteks 

(Gambar 2.A), endodermis, stele dan 

empulur (Gambar 2.C). Sel epidermis 

penyusun jaringan epidermis pada akar 

kelapa sawit tersusun sejajar namun 

karena bentuknya yang beragam 

sehingga susunannya terlihat tidak rapi 

(Gambar 2.B). Terlihat hipodermis,  

sklerenkim (Gambar 2.B), endodermis 

dan empulur akar yang tampak belum 

mengalami lignifikasi (Gambar 2.C), 

kemungkinan dikarenakan umur bibit 

tanaman yang masih muda. Corley & 

Tinker (2015) menyebutkan bahwa 

empulur atau medula dengan cepat 

mengalami lignifikasi pada akar yang 

sudah tua. Tampak juga bundel 

vaskular dalam stele pusat dengan 

ukuran yang beragam (Gambar 2.C). 

Struktur Anatomi Akar Bibit 

Kelapa Sawit dengan Penggenangan 

di Lahan Gambut 

Pengamatan struktur anatomi 

akar bibit kelapa sawit terhadap 

cekaman penggenangan di lahan 

gambut dilihat melalui potongan 

penampang melintang akar pada 

Gambar 3 di bawah ini:  

 

 

Gambar 3. Hasil Preparat Penampang Melintang Akar Bibit Kelapa Sawit dengan 

Perlakuan Penggenangan; A. tanpa penggenangan, B. penggenangan 30 

hari (masa recovery 60 hari), C. penggenangan 50 hari (masa recovery 

40 hari), D. penggenangan 70 hari (masa recovery 20 hari), E. 

penggenangan terus-menerus 90 hari 

 

Penampang melintang akar 

pada Gambar 3 menunjukkan bahwa 

anatomi akar bibit kelapa sawit tampak 

mengerut, sehingga struktur jaringan 

tidak dapat ditunjukkan secara jelas 

pada hasil penelitian ini. Aerenkim 

juga tidak dapat diamati pada jaringan 

korteks akar tersebut. Jaringan korteks 

pada akar bibit kelapa sawit tanpa 

penggenangan maupun dengan 

perlakuan penggenangan di lahan 

gambut (Gambar 3.A-E) memiliki sel 

C 

F D 

A B 
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sel penyusun dengan rongga-rongga 

yang besar dan dalam kondisi rusak.  

Pengerutan pada struktur 

anatomi akar dan kondisi korteks yang 

rusak dikarenakan sampel akar 

mengalami kekeringan dan tidak 

menempel sempurna pada parafin 

sehingga tidak didapatkan irisan yang 

bagus saat pengerjaan preparat. Hal ini 

disebabkan karena sampel akar tidak 

langsung difiksasi, namun disimpan 

terlebih dahulu di dalam coolbox 

selama ± 24 jam setelah proses 

pembongkaran bibit kelapa sawit. 

Menurut Sari et al. (2016) proses 

fiksasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menghentikan proses metabolime 

dengan cepat, mengawetkan elemen 

sitologis dan histologis, mengawetkan 

bentuk yang sebenarnya dan 

mengeraskan atau memberi konsistensi 

material yang lunak biasanya secara 

koagulasi, dari protoplasma dan 

material-material yang dibentuk oleh 

protoplasma.  

Adanya kesalahan dari hasil 

penelitian, sehingga hasil anatomi akar 

yang didapat tidak sesuai dengan hasil 

yang sebenarnya, dimana 

penggenangan terus menerus akan 

menghasilkan aerenkim yang lebih 

banyak. Hasil penelitian Suhada 

(2019) menunjukkan bahwa bibit 

kelapa sawit mampu bertahan hidup 

pada cekaman penggenangan (30 hari, 

50 hari, 70 hari dan 90 hari) di lahan 

gambut. Namun, terjadi penurunan 

pertumbuhan dan peningkatan 

kerusakan daun dibandingkan kontrol. 

Menurut Firmansyah (2018) 

Perbedaan pertumbuhan tanaman pada 

waktu penggenangan air yang berbeda 

merupakan dampak beberapa 

penyesuaian morfologis dan anatomis. 

Salah satu penyesuaian anatomi adalah 

dengan perubahan struktur dan luas 

jaringan epidermis, korteks, 

endodermis dan stele akar bibit kelapa 

sawit.  

Mendes et al. (2016) 

menjelaskan pada hasil penelitiannya 

mengenai respon fisiologi bibit kelapa 

sawit pada kondisi air tanah yang 

berbeda, bahwa kondisi air pada tanah 

berpengaruh signifikan terhadap 

respons fisiologis kelapa sawit. 

Respons ini berkaitan dengan 

penyesuaian anatomis pada struktur 

akar bibit kelapa sawit. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya 

pembentukan ruang antar sel yang luas 

atau aerenkim pada struktur anatomi 

akar yang mengalami penggenangan 

terus menerus selama 60 hari sebagai 

mekanisme toleransi terhadap 

penggenagan. Perbandingan hasil 

penelitian Mendes et al. (2016) dan 

hasil penelitian yang dilakukan dapat 

dilihat pada Gambar 4 dibawah ini. 

 

Gambar 4. Perbandingan hasil 

penelitian Mendes et al. (2016) 

dan hasil penelitian yang 

dilakukan; A. Penggenangan 

terus-menerus 60 hari (Mendes 

et al. 2016), B. Hasil penelitian 

penggenangan 70 hari; a. 

Rhizodermis, b. Parenkim, 

c.Endodermis, d. Bundel 

Vaskular, e. Aerenkim.  

A B 
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 Menurut Armstrong (1979), 

dalam kondisi hipoksia karena 

penggenangan, dengan adanya 

pembentukan aerenkim akan 

mengurangi kebutuhan oksigen yang 

dipengaruhi oleh penghapusan 

sebagian sel-sel korteks. Colmer 

(2003) menjelaskan bahwa aerenkim 

juga dapat meningkatkan pengiriman 

oksigen ke ujung akar dan ke 

lingkungan rhizosper serta mampu 

menghilangkan atau melakukan 

pengudaraan senyawa beracun yang 

diproduksi di akar (misalnya Co2, 

etanol dan metana). Visser & Pierik 

(2007) menyebutkan aerenkim dapat 

meningkatkan difusi longitudinal gas 

pada akar, yang artinya dapat 

meningkatkan aerasi. Namun dengan 

hasil yang didapatkan pada penelitian 

ini, tidak dapat dilakukan pengukuran 

maupun pengamatan aerenkim untuk 

melihat keterkaitan antara perlakuan 

cekaman penggenangan yang 

diberikan dengan respons pada struktur 

anatomi akar bibit kelapa sawit 

tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa struktur 

anatomi akar bibit kelapa sawit terdiri 

atas jaringan epidermis, hipodermis, 

sklerenkim, korteks, endodermis, dan 

stele yang didalamnya terdapat bundel 

vaskular dan empulur. Struktur 

anatomi akar bibit kelapa sawit yang 

mengalami penggenangan di lahan 

gambut tidak dapat diamati, karena 

kondisi anatomi akar mengerut dan 

jaringan korteks akar dalam kondisi 

rusak, yang disebabkan oleh 

keterlambatan fiksasi sampel akar 

setelah pembongkaran bibit kelapa 

sawit, sehingga sampel mengalami 

dehidrasi dan kekeringan. 
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