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I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Botani Kakao  

Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan kelompok tumbuhan biji 

berupa pohon yang batangnya keras dan berkayu. Sebagai tumbuhan dikotil, 

tanaman kakao mempunyai sistem akar tunggang. Batang dan akar mempunyai 

kambium, sehingga dapat membesar. Sebagai tumbuhan (Angiospermae) maka 

tanaman kakao juga dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat 

perkembangan yang tinggi. Organ-organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, 

daun, bunga, dan biji (Bina, 2008). 

Menurut Tjitrosoepomo (1998), sistematika tanaman kakao sebagai berikut, 

Divisi: Spermatophyta; Anak divisi: Angiospermae; Kelas: Dicotyledoneae; Anak 

kelas: Dialypetalae; Bangsa: Malvales; Suku: Sterculiaceae; Marga: Theobroma; 

Jenis: Theobroma cacao L. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagi pertumbuhan dan produksi 

tanaman kakao yaitu iklim dan tanah. Lingkungan hidup tanaman kakao adalah 

daerah hutan yang banyak ditumbuhi pohon yang tinggi sehingga memberi 

naugan dan mengurangi pencahayaan penuh. Tanaman kakao jika tidak diberi 

naungan atau pelindung akan mengakibatkan batang kecil, daun sempit dan 

tanaman relatif pendek (Samudra, 2005). 

Faktor iklim yang sangat relevan dengan pertumbuhan kakao adalah curah 

hujan tahunan dan sebarannya sepanjang tahun. Curah hujan yang terlalu rendah 

atau terlalu tinggi mempunyai dampak negatif pada tanaman kakao. Jika terlalu 

rendah, tidak tersedianya kecukupan air bagi tanaman sehingga dapat 

menyebabkan stress dan kematian, tergantung pada taraf kekeringan. Sebaliknya, 

curah hujan terlalu tinggi dapat menyebabkan dampak negatif berupa erosi 

(Prawoto dan Erwiyono, 2008). 

Tanaman kakao menghendaki tanah yang subur dengan kedalaman 

minimum 150 cm. Hal ini karena akar tunggang tanaman memerlukan ruangan 

yang luas untuk pertumbuhannya agar akar tunggang tidak kerdil dan bengkok. 

Tanah yang sesuai untuk tanaman kakao adalah tekstur geluh lempung yang 

merupakan perpaduan antara pasir 50 %, debu 10-20 % dan lempung 30-40 %. 
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Tekstur tanah demikian memiliki kemampuan menahan lengas yang tinggi dan 

memiliki sirkulasi udara yang baik (Prawoto dkk, 2008). 

Kakao memerlukan pH tanah yang netral atau berkisar 5,6-6,8 agar dapat 

tumbuh dengan baik. Sifat ini khusus berlaku untuk tanah atas (topsoil), 

sedangkan tanah bawah (subsoil). Keasaman tanah sebaiknya netral, agak asam 

atau agak basah. Kadar bahan organik yang tinggi akan memperbaiki struktur 

tanah, biologi tanah, kemampuan penyerapan hara yang baik dan daya simpan 

lengas tanah (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 2004). 

Akar kakao sebagian besar adalah akar lateral mendatar berkembang dekat 

permukaan tanah pada kedalaman tanah 0-30 cm, jangkauan jelajah lateral 

dinyatakan jauh diluar proyeksi tajuk. Ujungnya membentuk cabang-cabang kecil. 

akar tunggang dewasa mencapai kedalaman 1,0-1,5 m. Kakao yang diperbanyak 

secara vegetatif pada awal pertumbuhannya tidak membentuk akar tunggang, 

melainkan akan membentuk dua akar yang menyerupai akar tunggang. Pada 

kecambah yang telah berumur 1-2 minggu terdapat akar-akar cabang yang 

merupakan tempat tumbuhnya akar-akar rambut dengan jumlah yang cukup 

banyak. Pada bagian ujung akar terdapat bulu akar yang dilindungi oleh tudung 

akar berfungsi menyerap larutan dan garam-garam tanah. Diameter bulu akar 10 

mikro dan panjang maksimum 1 mm (Sumarna, 2008). 

Batang dan cabang tanaman kakao memiliki tinggi 1.8-3.0 m pada umur 3 

tahun. Pada umur 12 tahun dapat mencapai 4.50-7.0 m. Tinggi tanaman tersebut 

beragam dipengaruhi oleh intensitas naungan serta faktor-faktor tumbuh yang 

tersedia. Tanaman kakao bersifat dimorfisme, artinya mempunyai dua tunas 

vegetatif. Tunas yang arah pertumbuhannya keatas disebut dengan tunas air, 

sedangkan tunas yang arah pertumbuhannya kesamping disebut plagiotop. Setelah 

mencapai tinggi 0.9-1.5 m akan berhenti tumbuh dan membentuk jorket. Jorket 

adalah tempat percabangan dari pola percabangan atas dan kesamping. 

Pembentukan jorket dimulai dengan berhentinya pertumbuhan tunas air karena 

ruas-ruasnya tidak memanjang (Siradjuddin, 2013). 

Daun tanaman kakao tergantung dari tipe dan varietas, yaitu berwarna 

pucat, hijau kemerah-merahan dan merah. Pembentukan daun pada cabang 

samping bersamaan dengan keluarnya pucuk-pucuk daun. Daun pertama 
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mempunyai tangkai daun yang panjang, simetris, dan petiol tersebut pada 

ujungnya membengkok (Susanto, 1995).  

Bunga kakao merupakan bunga sempurna, terdiri atas kelopak sebanyak 5 

helai dan benang sari yang berjumlah 10 helai. Diameter bunga 1,5 cm. Bunga 

disangga oleh tangkai bunga yang panjangnya 2-4 cm. Kulit buah mempunyai 

sepuluh alur dan tebalnya 1-2 cm, serta panjangnya sekitar 10-30 cm. Sedangkan 

buah kakao yang masak ditandai dengan daging bijinya sangat lunak.  Buah akan 

masak 5-6 bulan setelah terjadinya penyerbukan. Buah muda yang ukurannya 

kurang dari 10 cm disebut pentil. Buah ini sering sekali mengalami pengeringan 

sebagai gejala spesifik dari tanaman kakao (Prawoto & Erwiyono, 2008). 

 

2.1. Pembibitan Kakao 

Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga dunia setelah 

Pantai Gading dan Ghana dengan produksi 809 ribu ton (Direktorat Jendral 

Perkebunan, 2014). Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang 

berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010 dari 1.651.539 

ha areal kakao Indonesia dengan produksi 844.626 ton; sekitar 94,19 % berasal 

dari kakao rakyat dan sisanya hasil perkebunan negara dan swasta 

(Ruchjaniningsih dkk, 2016). 

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang dalam beberapa 

tahun ini terus dikembangkan. Sehubungan dengan meningkatnya permintaan 

kakao dunia. Upaya peningkatan produksi dilakukan dengan berbagai cara 

diantaranya penanaman areal baru dan peremajaan. Perluasan dan peremajaan 

tanaman kakao tersebut memerlukan benih berkualitas dalam jumlah besar (Esrita, 

2009). 

Tanaman kakao berasal dari hutan-hutan tropis di Amerika Tengah dan di 

Amerika Selatan bagian utara. Di Indonesia, tanaman kakao diperkenalkan oleh 

Bangsa Spanyol pada tahun 1560 di Minahasa, Sulawesi (Pusat penelitian kopi 

dan kakao Indonesia, 2004). Pertanaman kakao di Provinsi Sumatera Utara 

tersebar dibeberapa kabupaten perkebunan rakyat di 13 Kabupaten. Data 

mengenai luas lahan perkebunan kakao rakyat di Provinsi Sumatera Utara adalah 

32.304 ha (Jenny dkk, 2013). 
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Riau sendiri pengembangan kakao sebagai produk perkebunan sudah mulai 

dilakukan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Indragiri Hulu sudah 

dicanangkan sebagai sentra kakao Provinsi Riau. Luas areal perkebunan kakao di 

Provinsi Riau pada tahun 2010 dan 2011 berturut-turut adalah 6.688 dan 7.203 ha, 

sedangkan produksi kakao pada tahun 2010 dan 2012 berturut-turut adalah 3.321 

ton dan 3.505 ton (BPS Riau, 2012). 

Salah satu usaha untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman kakao yang baik 

di pembibitan diperlukan unsur hara dalam jumlah yang tepat, dengan 

memperhatikan aspek dari budidaya tanaman kakao itu sendiri. Diantaranya 

adalah pengelolaan tanah, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan 

penyakit, serta pemberian ZPT. Hal yang juga tidak kalah pentingnya dalam 

budidaya tanaman kakao adalah penyediaan bahan tanam dalam pembibitan, 

karena dari pembibitan inilah akan didapatkan bahan tanam yang layak untuk 

ditanam di lapangan yang nantinya akan menghasilkan bibit tanaman kakao yang 

mampu berproduksi secara maksimal (Rinaldi dkk, 2015). 

Bibit kakao sebagai bahan tanaman kakao dapat dibiakkan dengan biji, 

okulasi, cangkok dan stek, yang biasa digunakan adalah dengan biji. Untuk 

mendapatkan bahan tanam yang sehat benih yang digunakan sebaiknya digunakan 

dari pohon induk terpilih yang telah teruji kualitasnya. Biji yang digunakan untuk 

benih dari buah yang masak pada bagian tengah buahnya, yakni 2/3 bagian dari 

untaian biji. Biji bagian pangkal dan ujung tidak diikut sertakan sebagai bahan 

tanam (Susanto, 1995).  

Kakao di Indonesia dikenal dua jenis, yaitu berasal dari varietas criollo 

dengan buah berwarna merah dan kakao lindak berasal dari varietas forestero dan 

trinitario dengan warna buah hijau. Kakao lindak merupakan kakao kualitas kedua 

dan digunakan sebagai bahan pelengkap dalam mengolah kakao mulia. Meskipun 

termasuk kualitas kedua dan digunakan sebagai bahan pelengkap, kakao lindak 

mendominasi seluruh perkebunan kakao di Indonesia (Ide, 2008). 

 

2.3. Zat Pengatur Tumbuh dan Ekstrak Tauge 

ZPT seringkali dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif dan  

reproduktif tanaman, misalnya auksin yang mampu merangsang pertumbuhan dan 
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perakaran. ZPT terbagi dua yakni ZPT alami dan zat ZPT sintetis. Beberapa 

contoh ZPT alami yang mengandung auksin, giberelin, sitokinin yaitu  air kelapa, 

tauge, rebung, bawang merah, urine sapi dan urine kambing (Rivai dkk, 2015). 

ZPT pada tanaman adalah senyawa organik bukan hara, yang dalam jumlah 

sedikit dapat mendukung, menghambat dan merubah proses fisiologi tumbuhan. 

ZPT dalam tanaman terdiri dari lima kelompok yaitu Auksin, Giberelin, Sitokinin, 

Etilen dan Inhibitor dengan ciri khas serta pengaruh yang berlainan terhadap 

proses fisiologis. ZPT sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi 

pertumbuhan dan diferensiasi. Tanpa penambahan ZPT dalam medium, 

pertumbuhan sangat terhambat bahkan tidak mungkin tidak tumbuh sama sekali 

(Hasibuan dkk, 2017). 

Mandasari dkk. (2014), menyatakan bahwa pemberian ZPT (Polyhethylene 

Glycol) mampu mencengah perkecambahan kakao selama 6 minggu.  Tahap 

peningkatan vigoritas benih setelah penyimpanan juga telah dilaporkan bahwa 

menggunakan ZPT NAA dan GA3 serta air kelapa mampu meningkatkan vigoritas 

benih kakao setelah masa simpan. 

ZPT yang banyak digunakan dalam budidaya tanaman adalah Indole-3-

butiric acid (IBA) dan Naphtalene acetic acid (NAA). Kedua ZPT tersebut 

merupakan ZPT sintetik yang memiliki aktivitas sama dengan ZPT alami yaitu  

Auksin (Lewerissa, 1996). Harga ZPT sintetik cukup mahal dan tidak ready stock 

menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan adanya ZPT 

alami yang dapat digunakan untuk menggantikan peran ZPT auksin, giberelin dan 

sitokinin sintetik.  

Menurut Irawan dkk. (2013), ZPT sintetik Giberelin menstimulasi 

pertumbuhan pada daun maupun pada batang, tetapi efeknya dalam pertumbuhan 

akar sedikit. Penelitian Handayani (2004), menyatakan bahwa pemberian 

giberelin berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman dan jumlah daun 

pada tanaman duku pada konsentrasi 200 ppm. 

Giberelin dan Auksin terdapat dalam organ tanaman seperti akar, batang, 

tunas, daun, tunas-tunas bunga, bintil akar, buah dan jaringan kalus. Ektrak tunas 

bambu (rebung) mempunyai komponen utama yaitu air yang dapat mencapai 

sekitar 91 % dan mengandung unsur-unsur mineral seperti kalsium, fosfor, besi 
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dan kalium meskipun dalam jumlah yang kecil dan diduga mengandung giberelin, 

sedangkan tauge mengandung auksin dan sitokinin (Amilah dan Astuti, 2006). 

ZPT pada tumbuhan mempunyai peranan selama terjadinya perkembangan 

dari zygot sampai ke perkecambahan biji, tumbuh vegetatif dan reproduktif. ZPT 

memainkan peranan penting melalui pengaruhnya pada pembelahan sel, 

perbesaran sel dan diferensiasi sel. Sitokinin, giberelin, auksin dan etilen serta 

ZPT lainnya, semua terlibat dalam berbagai fase perkembangan biji, pertumbuhan 

dan proses pembungaan dan pembuahan tanaman. ZPT tidak tersebar merata 

dalam tumbuhan, meskipun suatu ZPT tertentu dapat diekstrak dalam jumlah yang 

cukup, tetapi bentuk aktifnya biasa terdapat dalam konsentrasi rendah (Heddy, 

1996). 

Satu diantara ZPT alami yang digunakan yaitu tauge. Di dalam tauge 

terdapat ZPT alami atau hormon yaitu, Auksin berfungsi untuk merangsang 

pertumbuhan akar, sitokinin untuk pertumbuhan tunas pucuk (Amilah dan Astuti, 

2006). Hormon yang bukan pupuk ini hanya diperlukan tanaman dalam jumlah 

sedikit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemakaian ZPT 

yaitu, antara lain kedewasaan tanaman, lingkungan dan dosis. Penggunaan dosis 

yang tepat sangat penting. Kalau terlalu rendah pengaruhnya tidak akan ada. 

Sebaliknya kalau berlebih, pertumbuhan tanaman justru terhambat atau bahkan 

mati sama sekali. Sedangkan tauge diduga mengandung auksin (Munar dkk, 

2011). 

Tauge harganya murah, mudah didapat dan kandungan auksin didalam 

tauge dapat memicu terbentuknya kalus, membentuk akar (Iqbal, 2010). Penelitian 

dengan dosis 1 cc/l dalam penggunaan ekstrak rebung efektif untuk pertumbuhan 

tinggi, jumlah daun, luas daun, berat basah dan berat kering bibit kelapa sawit, 

penggunaan ektrak tauge efektif pada pertumbuhan tinggi tanaman dan luas daun. 

Dosis yang lebih tinggi dari 1 cc/liter sudah menghambat pertumbuhan bibit 

kelapa sawit (Munar dkk, 2011).  

Priscilla dkk. (2014), mengatakan auksin yang berasal dari ekstrak tauge 

belum dapat meningkatkan berat basah tanaman secara langsung akan tetapi 

auksin mempengaruhi proses pembentukan akar pemberian auksin dapat memacu 

pemanjangan dan pertumbuhan akar. Auksin yang berasal dari ekstrak tauge 
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memberikan pengaruh untuk meningkatkan berat kering tanaman biji jeruk. 

Konsentrasi 10 % ekstrak touge mempengaruhi jumlah berat basah terbaik 0,038 

gram. Auksin bekerja untuk pembesaran sel-sel tanaman pada bagian 

meristematik seperti pada daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya proses 

fotosintesis pada tanaman yang menghasilkan fotosintat berupa unsur organik dan 

nonorganik yang digunakan untuk proses pembesaran dan diferensiasi sel 

tanaman. 

 

2.4. Bokashi  

Bokashi adalah pupuk organik hasil fermentasi bahan organik dengan 

menggunakan EM-4. EM-4 adalah suatu campuran mikroorganisme yang 

bermanfaat untuk meningkatkan keanekaragaman mikroba dari tanah maupun 

tanaman, untuk meningkatkan kesehatan tanah, pertumbuhan dan produksi 

tanaman (Purwati, 2013). Sudjana dkk. (2013), menyatakan bahwa penambahan 

bahan organik berupa sekam dapat memperbaiki sifat biologi tanah. Hingga  

dimanfaatkan untuk meningkatkan kandungan material organik pada tanah yang 

keras seperti tanah podzolik, sehingga dapat meningkatkan aerasi tanah. 

Pupuk bokashi merupakan salah satu pupuk organik yang banyak 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan pupuk bokashi diharapkan 

dapat membantu menyuburkan tanaman, mengembalikan unsur hara dalam tanah, 

sehingga kesuburan tanah terjaga dan ramah lingkungan. Kelangkaan dan 

tingginya harga pupuk kimia buatan di sejumlah wilayah saat ini sangat 

meresahkan para petani.  Sejumlah petani di beberapa daerah bahkan telah mulai 

melirik jenis pupuk lain sebagai pengganti pupuk kimia. Salah satu jenis pupuk 

yang dapat menggantikan pupuk kimia tersebut adalah pupuk kompos atau 

bokashi (Indrawan dkk, 2015). 

Pemupukan dengan bahan organik merupakan salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kualitas tanah gambut dengan cara menambah hara makro dan 

mikro bagi tanaman sekaligus memperbaiki struktur tanah secara alami. Dampak 

penggunaan pupuk bokashi secara ekonomi adalah dapat menghemat penggunaan 

biaya produksi pada usahatani, memberikan nilai guna bagi limbah pertanian, 

dapat meningkatkan produktivitas tanaman (Murtado, 2015). 
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Keunggulan penggunaan teknologi EM4 adalah pupuk organik (kompos) 

dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan cara 

konvensional. EM4 sendiri mengandung Azotobacter sp., Lactobacillus sp., ragi, 

bakteri fotosintetik dan jamur pengurai selulosa. Bahan untuk pembuatan bokashi 

dapat diperoleh dengan mudah di sekitar lahan pertanian (Andhika, 2016). 

Salah satu bahan organik yang diharapkan dapat memperbaiki sifat-sifat 

tanah dan hasil tanaman adalah bokashi. Bokashi merupakan pupuk organik padat 

yang dalam proses pembuatannya memanfaatkan mikroorganisme aktif (mikroba 

perombak) dan teknik fermentasi (Ramadani dkk, 2015). Bokashi dapat 

digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah. Pengaruh terhadap sifat fisik tanah melalui pembentukan 

agregat tanah sehingga dapat memperbaiki struktur tanah. Pengaruh terhadap sifat 

kimia tanah adalah meningkatnya kandungan unsur hara tanah, sedangkan 

pengaruhnya terhadap biologi tanah adalah meningkatnya populasi dan aktivitas 

mikroorganisme sehingga ketersediaan unsur hara akan meningkat pula 

(Operasisco dkk, 2012). 

Purwati (2013), menyatakan bahwa perlakuan dosis 300 g bokashi/polybag 

(b1) memberikan diameter batang terbesar berturut-turut yaitu 0.71 cm, 0.79 cm, 

dan 0.90 cm, perlakuan tanpa bokashi (b0) memberikan diameter batang terkecil 

yaitu 0.57 cm, 0.66 cm, dan 0.78 cm pada tanaman bibit karet. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemberian bokashi dengan dosis 300 g bokashi/polybag 

memberikan respon yang terbaik dikarenakan kandungan unsur hara N, P dan K 

yang dibutuhkan oleh bibit karet tersedia dalam jumlah yang cukup bagi 

kebutuhan tanaman sehingga tanaman dapat menggunakannya untuk pertumbuhan 

dan perkembangan bagian-bagian tanaman seperti membentuk tunas baru, 

menambah tinggi tanaman, dan membentuk pembesaran diameter batang. 

 

2.5. Sekam Padi 

Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri 

atas dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Sekam padi 

adalah bagian pembungkus kulit luar biji. Pada proses penggilingan padi, sekam 

akan terpisah dari butiran beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan 

(Try, 2011).  
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Sekam padi terdiri atas unsur organik seperti selulosa, lignin dan 

hemiselulosa. Selain itu, sekam  padi juga mengandung unsur anorganik, berupa 

abu dengan kandungan utamanya adalah silika 94-96%. Selain itu, juga dapat 

komponen lain seperti kalium, kalsium, besi, fospat dan magnesium. Sel-sel 

sekam yang telah masak mengandung lignin dalam konsentrasi yang cukup tinggi 

(Warsito dkk, 2006). 

Komposisi kandungan kimiawi sekam yaitu, C-organik 45.06%; N-total 

0.31%; P-total 0.07%; K-total 0.28%; Mg-total 0.16%; SiO3 33.01%. Dapat 

diketahui potensi penggunaannya terbatas sebagai sumber C-organik tanah dan 

media tumbuh (dari kandungan karbon organik yang tinggi). Karbon yang tinggi 

juga mengindikasikan banyaknya kandungan polisakarida (selulosa) sekam 

(Hidayati, 1993).  

Produksi sekam padi proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam 

20-30%, dedak 8-12% dan beras giling 50-63,5% (BPS, 2011). Sekam padi 

sebagian kecil masih dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga, seperti 

bahan bakar memasak, membakar batu bata, genteng, atau tembikar. Limbah 

sekam ini belum dimanfaatkan secara maksimal padahal merupakan bahan baku 

yang dapat dikembangkan dalam agroindustri, karena tersedia dalam jumlah 

banyak serta murah. Diperlukan tempat penyimpanan sekam padi yang luas 

sehingga biasanya sekam padi dibakar untuk mengurangi volumenya. Jika hasil 

pembakaran sekam padi ini tidak digunakan, akan menimbulkan masalah 

lingkungan (Wahjuni, 2008). 

 


