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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan budidaya kakao di Indonesia dilakukan dengan tujuan 

memanfaatkan sumber daya alam, memenuhi konsumsi dan sebagai penghasil 

devisa negara dengan tujuan meningkatkan pendapatan produsen hingga kini, 

tetapi kualitasnya masih rendah (Astuti dkk, 2015). Benih untuk pengembangan 

kakao bisa berasal dari biji, stek dan cangkok, tetapi pengembangan dengan biji 

lebih sering dilakukan karena cepat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak. 

Cara vegetatif jarang dilakukan, karena untuk mendapatkan bibit membutuhkan 

waktu yang cukup lama dan jumah bibit yang diperoleh sedikit (Adriansyah, 

2009). 

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang berperan 

penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010 Indonesia menjadi 

produsen kakao terbesar ke-2 di dunia dengan produksi 844.630 ton, dibawah 

negara Pantai Gading dengan produksi 1,38 juta ton. Volume ekspor kakao 

Indonesia tahun 2009 sebesar 535.240 ton dengan nilai Rp. 1.413.535.000 dan 

volume impor sebesar 46.356 ton senilai 119,32 ribu US$ (Direktorat Jendral 

Perkebunan, 2010). 

Proporsi kepemilikan usaha perkebunan kakao terbesar di Indonesia adalah 

perkebunan rakyat seluas 1.555.596 ha (94%) diikuti oleh perusahaan pemerintah 

seluas 54.443 ha (3%) dan perusahaan swasta seluas 50.220 ha (3%) (Direktorat 

Jendral Perkebunan, 2009). Kapasitas produksi kakao di beberapa negara Asia 

Pasifik, seperti Papua New Guinea, Vietnam dan Filipina masih jauh di bawah 

Indonesia baik dalam hal luas areal maupun total produksi. Oleh karena itu 

dibandingkan dengan negara produsen kakao lainnya, Indonesia memiliki 

beberapa keunggulan dalam hal pengembangan kakao. Keunggulan tersebut 

antara lain ketersediaan lahan yang masih cukup luas, biaya tenaga kerja relatif 

murah, potensi pasar domestik yang besar dan sarana transportasi yang cukup baik 

(Aji, 2013). 

Salah satu wilayah di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kakao 

adalah Provinsi Riau. Potensi wilayah pengembangan kakao di Riau yaitu 47,103 
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ha (BPS, 2008). Rendahnya produktivitas tanaman kakao merupakan masalah 

yang hingga kini masih sering dihadapi. Hal ini disebabkan antara lain 

penggunaan bahan tanam yang kurang baik, teknologi budidaya yang kurang 

optimal, umur tanaman, pembibitan, pemeliharaan bibit, serta masalah serangan 

hama dan penyakit (Astuti dkk, 2015). 

Budidaya tanaman cenderung menyebabkan kemunduran lahan jika tidak 

diimbangi dengan pemupukan dan pengendalian kerusakan yang memadai. 

Berkurangnya kesuburan terjadi karena tanah kehilangan unsur hara dari daerah 

perakaran melalui panen, pencucian dan erosi. Upaya peningkatan kesuburan 

tanah dapat dilakukan dengan pemberian pupuk. Akibat pemupukan yang tidak 

tepat, lahan-lahan kakao banyak mengalami degradasi, terutama dalam hal 

kualitasnya. Degradasi kualitas lahan tersebut antara lain karena berkurangnya 

unsur hara di dalam tanah, kerusakan fisik dan biologis, serta menipisnya 

ketebalan lapisan atas tanah (Khair dkk, 2012). 

Lapisan atas tanah yang demikian menipis juga sering diikuti oleh 

kandungan bahan organik tanah yang semakin rendah. Sumbangan bahan organik 

akan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap sifat fisik dan kimia serta 

biologi tanah. Bahan organik memiliki peranan kimia di dalam menyediakan 

unsur Nitrogen, Fosfor, Kalium, Magnesium dan Sulfur bagi tanaman (Astuti dkk, 

2015). 

Satu diantara bahan organik yang berpotensi besar yang dapat memperbaiki 

sifat-sifat tanah adalah bokashi. Bokashi merupakan kompos yang berasal dari 

hasil fermentasi bahan organik dengan campuran larutan “Effective 

microorganisme-4 (EM4) yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah dan 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman (Hayati, 2006). Berdasarkan 

sumber bahan organiknya, terdapat beberapa jenis bokashi yang dapat digunakan 

oleh petani antara lain bokashi jerami, bokashi sekam padi, bokashi pupuk 

kandang, bokashi pupuk hijauan, bokashi legume, dan lain-lain. Penggunaan 

bokashi pada tanaman dapat meningkatkan produktivitas tanaman, menghemat 

penggunaan biaya produksi pada usahatani, dan memberikan nilai guna bagi 

limbah pertanian (Zaman dan Sutrisno, 2007). 
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Satu diantara bokashi yang dipakai pada penelitian ini yaitu bokashi sekam 

padi. Sekam padi merupakan suatu material limbah organik dari hasil pengolahan 

padi menjadi beras pada pabrik penggilingan padi yang belum digunakan untuk 

proses lanjutan (Adha, 2011). Dari proses penggilingan padi menghasilkan 72% 

beras, 5-8% dedak, 20-22% sekam, sehingga jika dilakukannya pembakaran 

limbah sekam padi akan menimbulkan polusi udara yang berdampak pada 

pencemaran udara (Warsito dkk, 2006).  

Menurut Bakri (2012), kandungan kimia sekam padi terdiri atas 50% 

selulosa, 25-30% lignin, dan 15-20% silika. Porositas sekam padi yang sangat 

tinggi yaitu sekitar 79% menyebabkan sekam padi dapat menyerap air. Selama ini, 

sekam padi merupakan bahan buangan yang biasanya dibenamkan di sawah dan 

dibakar. Sekam padi sebagian kecil sudah dimanfaatkan untuk kepentingan rumah 

tangga, seperti bahan bakar memasak dan membakar batu bata. Limbah sekam 

belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal merupakan bahan baku yang dapat 

dikembangkan dalam agroindustri, karena tersedia di daerah penghasil padi 

(Wahjuni dan kostradiyanti, 2008). 

Menurut Rino (2009), pupuk kascing dengan dosis 450 g/polybag 

memberikan tinggi tanaman kakao tertinggi yaitu 29,56 cm. Penelitian  Budiarti 

(2015), melaporkan bahwa pemberian pupuk bokashi 500 g/polybag 

meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman jahe gajah. Menurut Operasisco 

(2012), pemberian bokashi memberikan hasil yang tidak berbeda nyata pada 

tanaman kedelai dengan dosis 400 g dengan 600 g yaitu 17,64 dan 17,69 pada 4 

MST. Selain pemberian bokashi sekam padi, satu diantara kegiatan pemeliharaan 

bibit tanaman kakao yang sangat mendukung dan penting juga untuk pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman adalah pemberian Zat Pengatur Tumbuh. 

Berbagai usaha untuk mempercepat pertumbuhan bibit banyak dilakukan 

antara lain dengan menggunakan pupuk dan atau ZPT. ZPT merupakan senyawa 

organik atau hormon yang mampu mendorong, mengatur dan menghambat proses 

fisiologis tanaman. Penggunaan ZPT sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pertumbuhan, baik ZPT alami maupun buatan. Hormon yang bukan pupuk ini 

hanya diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pemakaian ZPT, yaitu: kedewasaan tanaman, 
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lingkungan dan dosis. Penggunaan dosis terlalu rendah tidak akan ada 

berpengaruh, sebaliknya jika berlebih, pertumbuhan tanaman justru terhambat 

atau bahkan mati sama sekali (Munar dkk, 2011). Di lain hal, permasalahan ZPT 

buatan tersebut masih kurang tersedia kebutuhannya di industri pasar, harga yang 

cukup mahal dan distribusinya juga langka. 

Mengatasi hal tersebut perlu dipikirkan ZPT yang dapat diperoleh dengan 

mudah, namun memiliki kemampuan yang sama atau lebih dari ZPT sintetik 

dalam memacu pertumbuhan tanaman yang dapat diekstrak dari senyawa bioaktif 

tanaman sebagai ZPT (auksin, sitokinin dan giberelin). Satu diantara ZPT alami 

yang bisa digunakan adalah ekstrak tauge. Touge adalah kecambah kacang hijau. 

Ekstrak tauge sangat mudah didapatkan disekitar kita dan kebutuhan nutrisinya 

sama atau bisa lebih bagus dari ZPT buatan (Ulfa, 2013). Konsentrasi senyawa 

auksin 1,68 ppm, giberelin 39,94 ppm, dan sitokinin 96,26 ppm (Ulfa, 2013).  

Menurut Munar dkk. (2011), ekstrak tauge efektif pada pertumbuhan tinggi 

tanaman dan luas daun. Dosis yang lebih tinggi dari 1 cc/liter sudah menghambat 

pertumbuhan bibit kelapa sawit. Penelitian Jefri (2014), melaporkan bahwa 

pemberian konsentrasi ekstrak touge pada dosis 60 ml merupakan dosis yang tepat 

untuk mendapatkan hasil yang optimum pada pertumbuhan bibit tanaman jabon. 

Aji (2013), bobot kering akar yang diberi ekstrak rebung dengan konsentrasi 60 

ml/bibit menunjukkan hasil tertinggi pada pertumbuhan bibit kakao. Semakin 

banyak konsentrasi ekstrak rebung yang diberikan, semakin besar bobot kering 

akar yang dihasilkan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, Sehingga 

penulis telah melakukan penelitian mengenai “pengaruh bokashi sekam padi dan 

konsentrasi ekstrak touge terhadap pertumbuhan bibit kakao (Theobroma cacao 

L.)”. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh terbaik pada bokashi sekam padi terhadap pertumbuhan bibit 

kakao. 

2. Pengaruh terbaik pada konsentrasi ekstrak tauge terhadap pertumbuhan bibit 

kakao. 

3. Pengaruh terbaik pada Interaksi bokashi sekam padi dan konsentrasi ekstrak 

tauge terhadap pertumbuhan bibit kakao. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah menyajikan informasi mengenai pengaruh 

pemberian bokashi sekam padi dan konsentrasi ekstrak tauge terhadap 

pertumbuhan bibit kakao. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Bokashi sekam padi dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kakao. 

2. Konsentrasi ekstrak tauge dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kakao. 

3. Bokashi sekam padi dan konsentrasi ekstrak tauge dapat meningkatkan 

pertumbuhan bibit kakao. 

 


