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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq). Bukan tanaman asli Indonesia, 

namun kelapa sawit sendiri  berasal dari daerah negera Afrika dan negara 

Amerika bagian Selatan. Kelapa sawit pertama kali tumbuh secara tidak sengaja 

dan sampai tumbuh di daerah tepi sungai. Tanaman ini diintoduksikan ke  negara 

Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848 di Kebun Raya 

Bogor (s’Land Plantentuin Buitenzorg). Pada saat itu tanaman ini mulai 

bertumbuh dan berkembang di daerah-daerah di negara Indonesia sebagai 

komoditas perkebunan unggul (Pahan, 2008) . 

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati dan memiliki  masa 

depan yang cerah dalam bidang agribinis. Kenyataan nya kelapa sawit bisa 

membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan angka ekspor minyak 

kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia. Sejak 2005, komoditas 

kelapa sawit menjadi minyak nabati yang memilki fluktasi terbesar dari negara 

yang lain yang memiliki minyak nabati dari komiditas lain sekitar (24%) 

menggeser pertumbuhan minyak nabati dari komoditas kedelai (23%). Kontribusi 

kelapa sawit pada pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia semakin dirasakan. 

Kementrian Pertanian Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2006 sampai 2010, 

produks, volume dan produksi memiliki ekspor nilai ekspor minyak nabati sawit 

atau Crude Palm Oil (CPO) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010, 

produksi kelapa sawit mencpai 16.291.856 ton senilai US$ 13.469 juta. Pada 

Bulan Januari sampai bulan September tahun 2011, tinggi nya nilai mencapai 

11.286.285 ton seneilai US$ 12.402,77 juta. Nilai tersebut sebagian kecil berasal 

dari kontribusi ekpors minyak nabati dari komidatas kelapa sawit. Berbagai pajak 

dan bea ekspor menjadi pendapatan tambahan bagi negara (Sucipto, 2012) . 

Tanaman kelapa sawit merupakan pengahasil minyak yang terbaik dan lebih 

tinggi (3,74 ton/ha/tahun) dibandingkan dengan minyak nabati lainnya; terutama 

minyak kedele, minyak bunga matahari dan minyak rapeseed. Karena tingginnya 

produktivitas ini maka menunjukkan bahwa produksi minyak sawit yang tinggi 



2  

  

(39,90 juta ton, 35,9% dari produksi minyak total) hanya memerlukan lahan 

seluas 9,86 juta ha (4,5% dari luas lahan). Sedangkan untuk pesaing utama kelapa 

sawit, yaitu kedele, cuman seluas 96,63 juta ha aja (sekitar 42,27% dari luas lahan 

total) untuk memproduksi minyak kedele sebanyak 35,19 juta ton (Sekitar 

34,24%). 

Berbagai fakror produksi TBS tanaman kelapa sawit, di antaranya Bahan 

Tanam, Iklim, Variteas, Bentuk wilayah, Topografi dan lainnya. Risza, (1994) 

mengatakan faktor yang paling mempengaruhi adalah iklim melalui curah hujan 

yang paling berpengaruh adalah curah hujan, sedangkan faktor lain tidak terlalu 

berpagurh karena dianggap sangat jauh berbeda dan masih sesuai dengan tanaman 

kelapa sawit 

Purba (2008) menyatakan rata-rata curah hujan dalam tahunan yang dapat 

memungkinkan pertumbuhan taaman kelapa sawit adalah 1250 sampai 3000 mm 

merata sepanjang tahun (dengan jumlah bulan kering kurang dari tiga bulan), 

curah hujan yang optimum berkisar antara 1750 – 2500 mm. Kondisi iklim bisa 

dipastikan sangat mempunyai ikatan yang  penting bagi kelapa sawit karena 

mampu mempengaruhi potensi produksi TBS. Hari hujan yang juga berpengaruh 

sangat besar terhadap produksi kelapa sawit. Kelapa sawit membutuhkan curah 

hujan lebih dari 1250 mm/tahun dengan penyebaran hujan sepanjang tahun harus 

merata sampai daerah daerah pinggirannya (Siregar et al., 2006).  Curah hujan 

bisa dilakukan sebagai bahan analisis produksi untuk tahun ke depan. Sunarko, 

(2007) Mengatakan produksi bulanan dalam setahun sangat dipengaruhi oleh hari 

hujan dan curah hujan pada tahun tahun sebelumnya. Pemahaman terhadap 

pengaruh cuaca tanaman terhadap pertumbuhan dan produksi tandan kelapa sawit 

sangat diperlukan sebagai dasar untuk memprediksi dan evaluasi terhadap 

produktivitas TBS kelapa sawit. Penyebaran produksi setiap bulan dalam setahun 

sangat dipengaruhi oleh curah hujan pada tahun-tahun sebelumnya. Iklim dalam 

faktor yang sangat berpengaruh dalam produksi TBS yaitu; 

1. 24 bulan atau104 minggu setelah kemarau panjang (bulan kering) bunga 

betina lebih sedikit dari bunga jantan; 

2. 11 bulan atau 48 minggu setelah bulan kering, bunga rontok atau abortus; dan 
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3. 6 bulan atau 24 minggu setelah bulan kering, buah abortus. (Sunarko, 2007). 

Bagian iklim sangat memegang kendali dalam menigkatkan produksi kelapa 

sawit. Pertumbuhan Produksi kelapa sawit sangat berpanguruh dari Curah hujan. 

Sedangakan jika musim kemarau produksi TBS berpengruh sangat besar ialah 

defisit. Jika kemarau sangat panjang dan terjadi defisit air pada kelapa sawit akan 

berpengaruh pada proses pematangan pada tandan bunga sehingga jumlah TBS 

tidak dapat menghasilkan hasil yang (Prihutami, 2011). 

Hubungan curah hujan, hari hujan dan produksi ini hanya berlangsung pada 

saat tanaman kelapa sawit mengalami proses penyerbukan. Apabila pada saat 

tanaman kelapa sawit mengalami proses penyerbukan, jumlah curah hujan yang 

tinggi dapat mempengaruhi penyerbukan, sehingga vertilisasi buah tidak terjadi 

berakibat bakal buah hampa (Purba, 2006). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana korelasi antar curah hujan dengan produksi tandan buah segar 

(TBS) Kelapa sawit ? 

 

1.3 Tujuan 

Mengetahui korelasi curah hujan terhadap produksi TBS tanaman kelapa 

sawit. 

 

1.4 Manfaat 

a. Menambah Pengetahuan korelasi curah hujan terhadap capaian produksi  

kelapa sawit. 

b. Sebagai informasi korelasi curah hujan untuk menambah penyebab 

produksi  kelapa sawit 

c. Sebagai informasi dan bahan acuan tambahan untuk perusahaan hubungan 

(korelasi) curah hujan terhadap produksi kelapa sawit. 


