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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Tanaman Kakao 

Tanaman kakao (Theobroma cacao L.)  berasal dari hutan-hutan tropis di 

Amerika Tengah dan di Amerika Selatan bagian Utara. Penduduk yang pertama 

kali mengusahakan tanaman kakao serta menggunakannnya sebagai bahan 

makanan dan minuman adalah Suku Indian Maya dan Suku Astek (Aztec). Di 

Indonesia tanaman kakao diperkenalkan oleh orang Spanyol pada tahun 1560 di 

Minahasa dan Sulawesi. Taksonomi tanaman kakao adalah sebagai berikut: 

Kerajaan: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Kelas: Dicotyledonae, Ordo: Malvales, 

Famili: Sterculiceae, Genus: Theobroma, Species: Theobroma cacao L. (Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 2012). 

Pada tahun 1825-1838 Indonesia telah mengekspor 92 ton kakao dari 

pelabuhan Manado ke Manila. Nilai ekspor itu dikabarkan menurun karena 

adanya serangan hama pada tanaman kakao. Namun pada tahun 1919 Indonesia 

masih mampu mengekspor 30 ton kakao, tetapi pada tahun 1928 ekspor itu 

akhirnya terhenti. Pada tahun 1859 sudah terdapat 10.000-12.000 tanaman kakao 

di Ambon dan menghasilkan 11,6 ton kakao, namun tanaman itu hilang tanpa 

informasi lebih lanjut (Wahyudi dkk. 2008). 

Kakao merupakan satu diantara komoditas perkebunan yang terus 

dikembangkan, sehubungan dengan meningkatnya permintaan kakao dunia akibat 

terus meningkatnya kebutuhan kakao. Upaya peningkatan produksi dilakukan 

dengan berbagai cara diantaranya penanaman areal baru dan peremajaan pohon 

kakao yang produksi buahnya sudah kurang. Perluasan dan peremajaan tanaman 

kakao tersebut menggunakan benih yang berkualitas dalam jumlah besar (Estrita, 

2009). 

Pada saat ini kapasitas produksi kakao dibeberapa negara Asia Pasifik, 

seperti Vietnam dan Filipina masih jauh di bawah Indonesia baik dalam hal luas 

areal maupun total produksi. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan negara 

produsen kakao lainnya, Indonesia memiliki beberapa keunggulan dalam hal 

pengembangan kakao. Keunggulan tersebut antara lain ketersediaan lahan yang 

cukup luas, biaya tenaga kerja yang relatif murah, potensi pasar domestik yang 

besar dan sarana transportasi yang cukup baik (Direktorat Jendral Perkebunan, 
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2015). Produksi kakao di Riau tahun 2009 adalah 4,573 ton dari luas areal 7,016 

ha, sedangkan pada tahun 2010 produksinya 3,321 ton dari luas areal 6,688 ha. 

Daerah penghasil kakao di Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuantan 

Singingi (Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2011) 

 

2.2. Morfologi Tanaman Kakao 

2.2.1. Batang dan Cabang 

Diawal pertumbuhan tanaman kakao yang diperbanyak dengan biji  akan 

membentuk batang utama sebelum tumbuh cabang-cabang primer. Letak 

pertumbuhan cabang-cabang primer disebut jorquete, dengan ketinggian yang 

ideal 1,2 – 1,5 meter dari permukaan tanah dan jorquete ini tidak terdapat pada 

kakao yang diperbanyak secara vegetatif. Ditinjau dari segi pertumbuhannya, 

cabang-cabang pada tanaman kakao tumbuh ke arah atas dan ke samping. Cabang 

yang tumbuh ke arah atas disebut orthotrop dan cabang yang tumbuh kearah 

samping disebut dengan plagiotrop. Dari batang dan kedua jenis cabang tersebut 

sering ditumbuhi tunas-tunas air (Chupon) yang banyak menyerap  energi, 

sehingga apabila dibiarkan tumbuh akan mengurangi pembungaan dan 

pembuahan (Suhaidi, 2005). 

Tanaman kakao asal biji, setelah mencapai tinggi 0,9 – 1,5 meter akan 

berhenti tumbuh dan membentuk jorket (jorquette). Jorket adalah tempat 

percabangan dari pola ortotrop ke plagiotrop dan khas hanya pada tanaman 

kakao. Pembentukan jorket didahului dengan berhentinya pertumbuhan tunas 

ortotrop karena ruas-ruasnya tidak memanjang. Pada ujung tunas tersebut, stipula 

(semacam sisik pada kuncup bunga) dan kuncup ketiak daun serta tunas daun 

tidak berkembang. Dari ujung perhentian tersebut selanjutnya tumbuh 3-6 cabang 

yang arah pertumbuhannya condong ke samping membentuk sudut 0-60º dengan 

arah horizontal. Cabang-cabang ini disebut dengan cabang primer (cabang 

plagiotrop). Pada cabang primer tersebut kemudian tumbuh cabang-cabang lateral 

(fan) sehingga tanaman membentuk tajuk yang rimbun (Azwar, 2008). 
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2.2.2. Akar 

Tanaman kakao mempunyai akar tunggang yang pertumbuhannya dapat 

mencapai 8 meter ke arah samping dan 15 meter ke arah bawah. Perkembangan 

akar lateral tanaman kakao sebagian besar berkembang dekat permukaan tanah 

yaitu  pada jarak 0 hingga 30 cm. Penyebaran akar yaitu meliputi 56% akar lateral 

tumbuh pada bagian 0-10 cm , 26% pada bagian 11-20 cm, 14% pada bagian 21-

30 cm dan hanya 4% yang tumbuh dari bagian lebih dari 30 cm permukaan tanah, 

jangkauan jelajah akar lateral ternyata dapat jauh di luar proyeksi tajuk. Ujung 

akar membentuk cabang-cabang kecil yang susunannya tidak teratur (Suhaidi, 

2005). 

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 (radix lateralis) yang merupakan tempat tumbuhnya 

akar-akar rambut (fibrilla) dengan jumlah yang cukup banyak. Pada bagian ujung 

akar ini  terdapat bulu akar yang dilindungi oleh tudung akar (calyptra). Bulu akar 

inilah yang berfungsi menyerap larutan dan garam-garam tanah. Diameter bulu 

akar hanya 10 mikro dan panjang maksimum hanya 1 mm (Heddy, 1990). 

 

2.2.3. Daun 

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 (flush). Daun-daun 

muda saat flush dilindungi oleh sepasang stipula pada dasar dari tangkainya akan 

segera gugur jika daun telah tua. Karena percabangannya tanaman kakao bersifat 

dimorphous, maka kedudukan daunnya bersifat dimorphous. Daun pertama 

mempunyai tangkai daun (petiol) yang panjang dan simetris , dan petiol  tersebut 

pada ujungnya membengkok (Suhaidi, 2005). 

 

2.2.4. Bunga 

Bunga kakao merupakan bunga sempurna, terdiri atas daun kelopak 

(calyx) sebanyak 5 helai dan benang sari (Androecium) yang berjumlah 10 helai. 
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Diameter bunga 1,5 cm. Bunga disangga oleh tangkai bunga yang panjangnya 2-4 

cm (Lukito dkk. 2010). 

Pembungaan kakao bersifat cauliflora dan ramiflora, artinya bunga-bunga 

dan buah tumbuh melekat pada batang atau cabang, dimana bunganya terdapat 

hanya sampai cabang skunder. Tanaman kakao dalam keadaan normal dapat 

menghasilkan bunga sebanyak 6.000 – 10.000 pertahun tetapi hanya sekitar lima 

persen yang dapat menjadi buah  (Heddy, 1990). 

 

2.2.5. Buah 

Buah kakao berupa buah buni yang daging bijinya sangat lunak. Kulit 

buah mempunyai sepuluh alur dan tebalnya 1 – 2 cm. Bentuk, ukuran dan warna 

buah kakao bermacam-macam serta panjangnya sekitar 10 - 30 cm. Umumnya ada 

tiga macam warna buah kakao, yaitu hijau muda sampai hijau tua waktu muda dan 

menjadi kuning setelah masak, warna merah serta campuran antara merah dan 

hijau. Buah ini akan masak 5 - 6 bulan setelah terjadinya penyerbukan. Buah 

muda yang ukurannya kurang dari 10 cm disebut cherelle (pentil). Buah ini sering 

sekali mengalami pengeringan (cherellewilt) sebagai gejala spesifik dari tanaman 

kakao. Gejala demikian disebut  physiological effect thinning, yakni adanya 

proses fisiologis yang menyebabkan terhambatnya penyaluran hara yang 

menunjang pertumbuhan buah muda. Gejala tersebut disebabkan adanya 

kompetisi energi antara vegetatif dan generatif atau karena adanya pengurangan 

hormon yang dibutuhkan untuk  pertumbuhan buah muda (Nurma, 2006). 

Biji kakao tidak mempunyai masa dormansi sehingga penyimpanan biji 

untuk benih waktu yang agak lama tidak memungkinkan. Biji ini diselimuti oleh 

lapisan lunak dan manis. Pulp ini dapat menghambat perkecambahan dan 

karenanya biji yang digunakan unuk menghindari dari kerusakan biji dimana jika 

pulp ini tidak dibuang maka di dalam penyimpanan akan terjadi proses fermentasi 

sehingga dapat merusak biji (Heddy, 1990). 

 

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Kakao 

Beberapa faktor iklim dan tanah dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan 

dan produksi tanaman kakao. Lingkungan alami tanaman kakao adalah hutan 
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tropis. Dengan demikian curah hujan, temperatur, dan sinar matahari menjadi 

bagian dari faktor iklim. Selain itu juga peremajaan tanaman optimal sangat 

diperlukan  karena sangat mempengaruhi produksi buah kakao. 

 

2.3.1. Iklim 

Lingkungan yang alami bagi tanaman kakao adalah hutan tropis, dengan 

demikian curah hujan, suhu, kelembaban udara, intensitas cahaya dan angin 

merupakan faktor pembatas penyebaran tanaman kakao. Faktor iklim yang 

relevan dengan pertumbuhan tanaman kakao adalah curah hujan tahunan dan 

sebarannya sepanjang tahun. Curah hujan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi 

akan mempunyai dampak negatif pada tanaman kakao. Bila terlalu rendah , tidak 

tersedia cukup air bagi tanaman dan menyebabkan stress dan kematian, 

tergantung pada taraf kekeringannya. Sebaliknya, curah hujan yang terlalu tinggi 

dapat menyebabkan dampak negatif berupa erosi (Prawoto dan Erwiyono, 2008). 

Lingkungan alami tanaman kakao adalah hutan tropis dengan curah hujan 

yang idealnya adalah pada daerah yang bercurah hujan 1.100 mm sampai 3.000 

mm pertahun. Temperatur yang ideal bagi tanaman kakao adalah 30ºC sampai 

32ºC (maksimum) dan 18ºC sampai 21ºC (minimum) (Lukito dkk. 2010). 

Ditinjau dari wilayah penanamannya, tanaman kakao ditanam pada daerah 

yang berada pada 10ºLU sampai 10ºLS, namun pada umumnya penyebaran 

tanaman kakao  terletak pada daerah 7ºLU sampai dengan 18ºLS dan cukup 

toleran pada daerah 20ºLU sampai 20ºLS. Daerah penanaman kakao di Indonesia 

berada pada 5ºLU sampai 10ºLS dan daerah ini termasuk ideal jika disertai 

dengan ketinggian tidak lebih dari 800 m dari permukaan laut (Siregar dkk. 1989). 

 

2.3.2. Tanah 

Tanah dikatakan memiliki sifat fisik yang baik apabila mampu menahan 

lengas (kekuatan tanah untuk mengikat air dalam pori-pori tanah) dengan baik dan 

khususnya memiliki aerasi dan drainase yang baik. Untuk menunjang 

pertumbuhannya, tanaman kakao menghendaki tanah yang subur dengan 

kedalaman minimum 150 cm, hal ini penting karena akar tunggang tanaman 

memerlukan ruangan yang leluasa untuk pertumbuhannya agar akar tunggang 
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tidak kerdil atau bengkok. Tanah yang sesuai untuk kakao adalah yang bertekstur 

geluh lempungan  (clay loam) yang merupakan perpaduan antara pasir 50%, debu 

10-20% dan lempung 30-40%. Tekstur tanah demikian memiliki kemampuan 

menahan lengas yang tinggi dan memiliki sirkulasi udara yang baik 

(Poedjiwidodo, 1996). 

Tanaman kakao menghendaki tanah yang kaya akan bahan organik dan pH 

sekitar netral. Bahan organik bermanfaat bagi tanaman khususnya untuk 

memperbaiki struktur tanah, menahan lengas, dan sebagai sumber unsur hara. 

Tanah dengan kadar bahan organik minimum 3% cukup optimum untuk tanaman 

kakao. Bahan organik  yang tersedia di dalam tanah berkolerasi positif dengan 

pertumbuhan tanaman, produksinya meningkat seiring peningkatan kadar bahan 

organik tanah dari 3% ke 6%. Ketersediaan unsur hara dalam tanah dapat ditandai 

dengan pH tanah.  Walaupun tanaman kakao masih dapat tumbuh pada kisaran pH 

tanah 4,0-8,0, tanaman akan tumbuh dan berproduksi optimum pada kisaran pH 

6,0-7,0 (Susanto, 1995). 

 

2.4. Pupuk Kandang Sapi 

Pupuk kandang yang sering digunakan sebagai penambah bahan organik 

tanah adalah pupuk kandang sapi, karena mudah diperoleh dibandingkan pupuk 

kandang lainnya. Andayani dan Sarido (2013),  menyatakan pemakaian pupuk 

kandang sapi dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air 

sehingga air yang jatuh dipermukaaan akan lebih banyak yang terserap masuk ke 

dalam tanah  melalui daya infiltrasi yang dimiliki tanah. Hal ini akan mengurangi 

besarnya aliran permukaan yang terjadi sehingga dapat mengurangi terbawanya 

butiran tanah oleh air. 

Selvina (2012), menjelaskan pupuk kandang (feses) sapi mempunyai serat 

yang tinggi seperti selulosa, hal ini terbukti dari hasil pengukuran parameter C/N 

rasio yang cukup tinggi yaitu 40%. Pemberian pupuk kandang sapi paling baik 

diberikan pada tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan vegetatif. Untuk 

memaksimalkan penggunaan pupuk kandang kotoran sapi harus dilakukan 

pengomposan agar menjadi pupuk kompos. Selain masalah rasio C/N, 

pemanfaatan pupuk  kandang kotoran sapi secara langsung juga  berkaitan dengan 
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kadar air yang tinggi, atau umumnya disebut  sebagai pupuk dingin. Bila pupuk 

kandang dengan kadar air yang tinggi diaplikasikan secara langsung pada tanaman 

akan memerlukan tenaga yang lebih banyak serta pelepasan amoniak masih 

berlangsung. 

Rifqha (2004), menjelaskan sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan, sapi 

memakan jaringan tanaman yang banyak mengandung auksin, bahkan ada 3 

macam auksin yaitu auksin a, auksin b dan hetero auksin yang tak lain adalah 

Indo Asetat Acid (IAA), auksin dari tumbuhan yang dimakan oleh sapi tidak 

dapat dicerna oleh tubuhnya sehingga terbuang bersama feses, dengan demikian 

secara tidak langsung  feses sapi bisa digunakan sebagai hormon tumbuh oleh 

tanaman. 

Baherta (2009), menyatakan pemberian pupuk kandang 200 g/tanaman 

memberikan pengaruh yang nyata pada pertumbuhan  bibit tanaman kopi arabika 

terhadap beberapa parameter pengamatan. Berdasarkan penelitian Pranata (2004), 

pemberian pupuk organik sapi dengan interval waktu 7 hari sekali menghasilkan 

produksi tanaman melon terbaik.  Setyo (2010), menyatakan pemberian pupuk 

kandang sapi pada tanaman purwoceng dengan dosis terbaik 200 g memberikan 

pengaruh terhadap parameter pengamatan. Penelitian Harnani (2008), pemberian 

pupuk kandang sapi dengan dosis terbaik 662 g/10 kg tanah memberikan 

pengaruh nyata terhadap bibit cabe jawa.  

Hasil penelitian Aisyah dkk. (2011), terhadap pengaruh pupuk kandang cair 

sapi dengan dosis dan interval yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

yaitu tinggi tanaman, panjang daun terpanjang, jumlah daun tanaman, bobot basah 

tajuk, bobot kering tajuk dengan pemberian pupuk kandang sapi pada dosis tinggi 

45% interval 2 hari. Penelitian Andalusia (2005), bahwa komposisi media tanah 

latosol ditambah pupuk kandang sapi dengan komposisi 1:1 secara umum 

memberikan hasil pertumbuhan vegetatif bibit jati belanda yang lebih baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, jumlah 

cabang, luas daun bobot basah dan  bobot kering tanaman yang lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan media tanah latosol tanpa ditambah pupuk kandang sapi. 

Beberapa penelitian penerapan pupuk kandang sapi pada tanaman 

hortikultura menunjukkan hasil positif. Penelitian tomat oleh Hilman dan Nurtika 
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(2002), menunjukkan pemberian pupuk kandang 20 ton/ha dapat meningkatkan 

bobot buah dan jumlah buah tomat. Hasil penelitian Iskandar (2003), tanaman 

sayuran (pakchoy dan selada hijau) memberikan respon yang positif terhadap 

aplikasi pupuk kandang sapi. 

 


