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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang sangat akrab dikalangan 

masyarakat dunia, begitu juga dengan masyarakat Indonesia. Tanaman ini 

merupakan salah satu komoditi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah 

karena mendatangkan devisa yang cukup besar untuk negara. Dibandingkan 

negara lain seperti Afrika, Gana dan Brazil yang mengusahakan komoditi ini, 

Indonesia termasuk yang menguasai pasaran. Proporsi kepemilikan usaha 

perkebunan kakao terbesar di Indonesia adalah perkebunan rakyat seluas 

1.620.000 ha (95%) diikuti perusahaan swasta 43.000 ha (2,6%) dan perusahaan 

pemerintah 39.000 ha (2,3%). Pada tahun 2015 Indonesia memproduksi kakao 

hanya 701.230 ton dari luas tanam. Data tersebut terlihat produksi kakao di 

Indonesia masih sangat rendah (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015). 

Salah satu penyebab rendahnya produksi kakao yaitu pemeliharaan tanaman 

dan kurang tersedianya bibit tanaman kakao yang bermutu. Untuk mendukung 

pengembangan tanaman kakao agar berhasil dengan baik, langkah awal  budidaya 

kakao yang baik adalah mempersiapkan bibit tanaman yang bermutu baik di 

tempat pembibitan (Tarigan dkk. 2014). Bibit bermutu adalah bibit yang mampu 

memberikan produktivitas tinggi. Pembibitan merupakan tahap awal untuk 

menghasilkan bibit bermutu karena pertumbuhan awal suatu tanaman adalah 

penentu pertumbuhan selanjutnya sehingga pemeliharaan dalam pembibitan harus 

lebih intensif dan diperhatikan dengan demikian bibit yang ditanam tersebut dapat 

memenuhi syarat baik umur maupun ukurannya (Tim Bina Karya Tani, 2008). 

Permasalahan dalam pembibitan kakao diantaranya dipengaruhi oleh 

kurangnya ketersediaan unsur hara dalam tanah. Untuk memenuhi kebutuhan 

unsur hara bagi tanaman dilakukan dengan pemberian pupuk yang sesuai  dan 

dosis yang tepat sehingga diharapkan pertumbuhan tanaman kakao dapat 

meningkat. 

Saat ini Indonesia digalakkan dalam pertanian organik karena penggunaan 

pupuk kimia dapat menyebabkan tanah menjadi keras, kurang mampu menyimpan 

air  dan cepat menjadi asam yang akhirnya  menurunkan pertumbuhan tanaman. 

Pupuk kandang merupakan pupuk organik yang tidak merusak lingkungan. Pupuk 
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organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan 

hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia bagi tanaman (Khair dkk. 

2012). 

Pupuk kandang yang sering diberikan saat ini adalah pupuk kandang berasal 

dari kotoran ayam, kambing, dan sapi. Pemilihan jenis pupuk kandang yang 

dijadikan bahan organik dapat ditentukan oleh kandungan unsur haranya dan 

ketersediaannya (Pujisiswanto dan Pangaribuan, 2008). Populasi sapi di Indonesia 

pada tahun 2016 yaitu 16.092.561 ekor. Di Provinsi Riau populasi  sapi 

meningkat dari tahun 2015 yaitu 229.634 menjadi 238.819 ekor pada tahun 2016 

(Badan Pusat Statistik, 2016). Seekor sapi mampu menghasilkan kotoran (feses) 

padat 23,6 kg/hari dan cair 9,1 kg/hari. Pupuk kandang sapi memiliki efek yang 

cukup baik terhadap kesuburan tanaman pada fase pembibitan karena pupuk 

kandang sapi mengandung unsur hara yang lengkap (makro dan mikro) dan 

mikroorganisme yang terdapat didalamnya mampu mengurai tanah sehingga 

beberapa unsur seperti N, P, dan K mudah tersedia bagi tanaman. Unsur Nitrogen 

sangat diperlukan  tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hara yang 

terdapat pada pupuk kandang sapi berkadar rata-rata N 0,45 ; P 0,09 ; K 

0,36 , di samping unsur-unsur tersebut pupuk kandang sapi juga mengandung 

karbon, magnesium, dan belerang (Tola dkk. 2007). 

Beberapa penelitian mengenai pemberian pupuk kandang sapi pada berbagai 

tanaman  sudah banyak dilakukan. Satu diantaranya adalah penelitian Jurais 

(2015) tentang pemberian pupuk kandang sapi pada bibit tanaman jeruk. Hasil 

penelitiannya memperlihatkan pemberian pupuk kandang sapi berpengaruh nyata 

terhadap berbagai parameter pengamatan pada dosis terbaiknya yaitu 175 g 

dengan interval pemberian 7 hari sekali. Hasil penelitian Marliani (2010), 

memperlihatkan penanaman rumput setaria menggunakan pupuk kandang sapi 

dengan dosis 150 g/polybag dapat meningkatkan produksi berat segar, berat 

kering, jumlah anakan rumput setaria. 

Namun untuk tanaman kakao pada fase pembibitan belum ditemukan 

penelitian dengan perlakuan yang serupa sehingga penulis telah melakukan 

penelitian ini pada tanaman kakao pada fase pembibitan. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang  sapi terhadap 

pertumbuhan bibit tanaman kakao. 

2. Untuk mengetahui pengaruh interval pemberian pupuk kandang sapi 

terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi dosis dan interval pemberian pupuk 

kandang sapi terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao. 

 

1.3. Manfaat 

1. Memberikan informasi tentang pemberian pupuk kandang sapi dengan 

dosis dan interval  yang berbeda terhadap pertumbuhan bibit tanaman 

kakao. 

2. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan pupuk 

kandang (feses) sapi. 

 

1.4. Hipotesis 

1. Peningkatan dosis pupuk kandang sapi dapat meningkatkan pertumbuhan 

bibit tanaman kakao. 

2. Peningkatan interval pemberian pupuk kandang sapi dapat meningkatkan 

pertumbuhan bibit tanaman kakao. 

3. Interaksi dosis dan interval pemberian pupuk kandang sapi dapat 

meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman kakao. 

 


