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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah dan Botani 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 menggunakannya 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 kakao (Theobroma cacao L.) adalah, Kingdom: Plantae; Divisio:

Spermatophyta; Kelas: Dicotyledoneae; Ordo: Malvales; Famili: Sterculiceae; Genus:

Theobroma; Species: Theobroma cacao L. (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao

Indonesia, 2010).

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (2004) cit. Ritawati (2011)

menyatakan bahwa pada awal perkecambahan benih, akar tunggang tumbuh cepat

dari panjang 1 cm pada umur satu minggu, mencapai 16-18 cm pada umur satu bulan,

dan 25 cm pada umur tiga bulan. Setelah itu laju pertumbuhannya menurun dan untuk

mencapai panjang 50 cm memerlukan waktu dua tahun. Pada saat berkecambah,

hipokotil memanjang dan mengangkat kotiledon yang masih menutup ke atas

permukaan tanah. Fase ini disebut dengan fase serdadu. Fase kedua ditandai dengan

membukanya kotiledon diikuti dengan memanjangnya epikotil dan tumbuhnya empat

lembar daun pertama. Keempat daun tersebut sebetulnya tumbuh dari setiap ruasnya,

tetapi buku-bukunya sangat pendek sehingga tampak tumbuh dari satu ruasnya.

Pertumbuhan berikutnya berlangsung secara periodik dengan interval waktu tertentu.
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Pertumbuhan batang kakao bersifat dimorfisme yang berarti memiliki dua

bentuk tunas vegetatif. Tunas yang arah pertumbuhannya ke atas disebut dengan

tunas ortotrop atau tunas air (wiwilan atau chupon), sedangkan tunas yang arah

pertumbuhannya ke samping disebut dengan plagiotrop (cabang kipas atau fan).

Kakao dapat tumbuh sampai ketinggian 8-10 meter dari pangkal batangnya pada

permukaan tanah yang tingginya 1,2-1,5 meter (Siregar et al., 1989).

Daun kakao memiliki dua persendian (articulation) yang terletak di pangkal

dan di ujung tangkai daun. Persendian ini mengakibatkan daun mampu membuat

gerakan untuk menyesuaikan dengan arah datangnya sinar matahari. Pertumbuhan

daun pada cabang plagiotrop berlangsung serempak tetapi berkala. Masa tumbuhnya

tunas-tunas baru itu dinamakan pertunasan atau flashing. Jumlah daun yang lebih

banyak, dan kandungan klorofil yang lebih tinggi akan menghasilkan fotosintat yang

lebih banyak sehingga memungkinkan tanaman untuk tumbuh pesat (Syafrison et al.,

2010).

Jumlah bunga tanaman kakao dalam satu pohon mencapai 5,000-12,000

bunga dalam satu tahun. Akan tetapi jumlah bunga matang yang dihasilkan hanya 1%

saja. Bunga kakao terdiri dari 5 daun kelopak, 5 daun mahkota, 10 tangkai sari yang

tersusun dalam 2 lingkaran terdiri dari 5 tangkai sari, tetapi hanya 1lingkaran yang

fertil dan 5 daun buah yang bersatu. Bunga kakao bewarna putih-ungu atau

kemerahan, benang sari yang steril disebut staminodia dan yang fertil disebut stamen

yaitu pada lingkaran dalam (Susanto, 1994).

Kulit buah memiliki 10 alur dalam dan dangkal yang letaknya berselang-

seling. Buah akan masak setelah berumur 6 bulan dan akan berukuran 10-30 cm,
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bergantung pada kultivarnya dan faktor-faktor lingkungan selama perkembangan

buah (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 2010).

2.2. Benih Kakao

Pada umur 5 - 6 bulan buah telah mencapai ukuran maksimal dan mulai

masak, pada saat buah masak, ukuran buah yang terbentuk cukup beragam dengan

ukuran berkisar 10 - 30 cm, diameter 7 - 15 cm, tetapi tergantung pada kultivar dan

faktor-faktor lingkungan selama proses perkembangan buah. Buah yang sewaktu

belum masak bewarna hijau, pada waktu masak akan berubah warna menjadi kuning,

sementara itu, buah ketika muda berwarna merah setelah masak bewarna jingga

(orange)  (Wahyudi et al., 2008).

Peningkatan produksi kakao dapat dilakukan antara lain dengan usaha

intensifikasi dan ektensifikasi. Usaha intensifikasi merupakan salah satu cara untuk

meningkatkan produksi kakao dengan memperbaiki sistem budidaya pertanaman

kakao, sedangkan usaha ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas lahan

penanaman, hal ini mungkin untuk dilakukan karena masih banyak lahan yang dapat

dimanfaatkan untuk usaha perkebunan kakao di Indonesia (Sadikin et al., 2008).

Rendahnya viabilitas dan vigor benih kakao dipengaruhi oleh aktivitas enzim

sebagai akibat kemunduran dan laju perkecambahan benih yang rendah. Selanjutnya

laju respirasi menurun seiring dengan kemunduran benih yang berhubungan dengan

rusaknya struktur membran dalam mitokondria, maka total respirasi berkurang.

Menurut Ilyas (2001) cit. Baharudin et al. (2009) bahwa hilangnya aktivitas enzim

berhubungan dengan menurunnya respirasi sebagai ekspresi aktivitas berbagai enzim



7

yang bereaksi bersama dalam merombak cadangan makanan, sehingga benih mundur

maka daya perkecambahan menurun. Benih kakao apabila telah mengalami

kemunduran selama dalam penyimpanan maka menghasilan vigor benih kakao yang

rendah dan berlanjut pada produksi yang rendah. Oleh karena itu berbagai bentuk

perbaikan selama penyimpanan dan penanganan benih kakao dilakukan secara khusus

dan benar.

Biji kakao yang baik untuk benih adalah berukuran besar, bernas (tidak

kosong), bebas dari hama penyakit dan biji tidak kadaluarsa. Sedangkan perbanyakan

secara vegetatif yang digunakan bisa berupa akar, batang, cabang, atau juga daun.

Sampai saat ini bagian vegetatif tanaman kakao yang banyak digunakan sebagai

bahan tanaman untuk perbanyakan vegetatif adalah batang atau cabang yang disebut

dengan entres (kayu okulasi) (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 2004).

2.3. Penyimpanan Benih Kakao

Untuk mendapatkan benih yang baik, sebelum disimpan biji harus benar-benar

masak dipohon dan sudah mencapai kematangan fisiologis sampai ditanam. Hal ini

disebabkan selama masa penyimpanan yang terjadi hanyalah kemunduran dari

viabilitas awal tersebut, yang tidak dapat dihentikan lajunya, melainkan yang dapat

dilakukan hanyalah mengurangi kecepatannya. Beberapa usaha dan perlakuan yang

dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyimpanan. Benih mencapai

kematangan fisiologis sewaktu masih terikat pada tanaman induknya. Pada saat

kematangan fisiologis itu benih memiliki viabilitas dan vigor yang maksimal,

demikian pula tentang berat keringnya (Kartasapoetra, 1986).
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Menurut Liang dan Sun (2002) cit. Syaiful (2007) kandungan air benih dan

kelembaban ruang penyimpanan merupakan kendala utama dalam penyimpanan

benih kakao yang bersifat rekalsitran. Perlakuan pengeringan untuk menurunkan

kadar air dan kondisi penyimpanan dengan kelembaban yang rendah dapat merusak

dan menurunkan viabilitas benih dipenyimpanan bahkan dapat menyebabkan

kematian benih. Pengaruh merugikan dari penurunan kadar air dibawah kritis

disebabkan oleh 2 faktor yaitu secara langsung akan menyebabkan stres fisik karena

kehilangan air dan kerusakan psikokimiawi jaringan sebagai akibat dari gangguan

metabolik pada saat pengeringan. Berbagai penelitian mengenai kisaran batas kadar

air benih kakao yang aman untuk disimpan diantaranya adalah sekitar 25% yang

diperoleh dengan pengunaan alat pengering benih pada suhu 35-40 0C.

Benih sebagai organisme hidup, penyimpanannya sangat ditentukan oleh

kadar air benih, jenis benih, tingkat kematangannya serta temperatur penyimpanan.

Jadi dalam penyimpanannya (sebagai organisme hidup yang melakukan respirasi),

dimana respirasi ini menghasilkan panas dan air dalam benih maka makin tinggi

kadar airnya respirasi dapat berlangsung dengan cepat yang dapat berakibat

berlangsungnya perkecambahan, karena didukung oleh kelembaban lingkungan yang

besar atau tinggi. Kelembaban lingkungan yang tinggi merupakan lingkungan yang

cocok bagi organisme perusak misalnya jamur, dengan demikian benih akan banyak

mengalami kerusakan (Kartasapoetra, 2003).

Pada suhu penyimpanan benih yang rendah laju respirasi (pernafasan) juga

rendah periode simpan benih dapat lebih panjang, sedang kelembaban dapat

dipertahankan dengan mempertahankan kadar air benih.
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Biasanya untuk mempertahankan agar kadar air benih tetap tinggi para praktisi

melakukan pencampuran benih dengan media arang sekam, serbuk gergaji atau

serbuk sabut kelapa yang lembab (Yuniarti et al., 2009).

Untuk penyimpanan benih yang lebih lama diusahakan pengurangan kegiatan

metabolisme benih. Penurunan kadar air benih akan menurunkan metabolisme

sehingga respirasi juga berkurang. Proses pernafasan yang berlangsung terus menerus

dengan kecepatan besar akan menghabiskan energi yang tersedia sehingga

perombakan bahan cadangan makanan dalam biji semakin tinggi. Akhirnya benih

akan kehabisan cadangan makanan pada jaringan-jaringan penting sehingga viabilitas

benih menurun dengan cepat. Akibatnya daya berkecambah sangat rendah pada saat

diperlukan untuk penaburan di persemaian (Risasmoko, 2006).

Penyimpanan benih kakao berfungsi untuk mempertahankan mutu fisiologis

benih dengan cara menekan kemunduran benih serendah mungkin. Benih kakao yang

disimpan pada kadar air yang tinggi akan berisiko mudah kehilangan daya tumbuh

karena, proses respirasi benih dalam penyimpanan yang tinggi. Kadar air benih kakao

±50% mampu mempertahankan daya tumbuh dan viabilitas tetap tinggi selama

penyimpanan empat minggu. Kegunaan bahan penyangga kelembaban  pada

penyimpanan benih kakao adalah menyediakan air apabila benih kakao kekurangan

air dan dapat menyerap air apabila benih kakao kelebihan air (Rahardjo, 2012).

Teknik penyimpanan benih merupakan suatu kegiatan yang penting

dikembangkan agar dapat dihasilkan benih dengan viabilitas yang tetap tinggi selama

periode penyimpanan sampai pada periode penanaman benih tersebut dilapangan

(Liddyannisa et al., 2011).
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2.4. Media Simpan

Menurut Murniati et al. (2006) dalam pengujian benih, salah satu persyaratan

tumbuh yang paling penting adalah substrat/media tumbuh benih. Pada beberapa

benih tertentu, substrat perkecambahan dapat menyebabkan benih menjadi dorman

(enforced domancy). Salah satu peran media penyimpanan benih yakni mampu

memelihara keseimbangan bagi kebutuhan benih yang disimpan.

Untuk mempertahankan kadar air benih agar tetap optimal yang

berkelembaban tinggi dengan mengunakan media simpan yang lembab. Penggunaan

media simpan yang lembab selain untuk mempertahankan kelembaban agar tetap

stabil dan yang paling peting adalah untuk mencegah penurunan kadar air benih dan

viabilitas benih  kakao selama dalam  penyimpanan (Syaiful et al., 2007).

2.4.1. Serbuk Gergaji

Menurut hasil penelitian Sumampow (2011) menunjukkan bahwa semakin

besar dosis serbuk gergaji viabilitas benih kakao semakin baik. Hal ini ditunjukkan

dengan semakin besar daya kecambah benih dan makin besar berat kering kecambah.

Penyimpanan pada media serbuk gergaji dapat mengontrol kadar air benih kakao

selama penyimpanan. Serbuk gergaji kayu mengandung komponen kimia yang sama

yang terkandung dalam batang kayu N 0,24%,

P 0,02%, dan K 0,45%. Debu dari kayu cukup kaya akan zat makanan bagi tumbuhan

terutama CaC03
.

Hasil penelitian Ishak (1990) cit. Sumampow (2011) penyimpanan benih

kakao dengan menggunakan media simpan serbuk gergaji lebih baik daya
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kecambahnya dibandingkan dengan media serbuk sabut kelapa. Karena serbuk

gergaji mempunyai sifat lambat lapuk sehingga media ini sangat baik untuk

menyimpan air sehingga dapat mempertahankan kelembaban disekitar benih.

2.4.2. Serbuk Sabut Kelapa (Cocopeat)

Menurut hasil penelitian Kusmana et al. (2011) penurunan kadar air paling

rendah setelah penyimpanan selama 4 minggu terjadi pada propagul (Rhyzophora

stylosa Griff.) yang disimpan di ruang kamar dalam media sabut kelapa, yaitu sebesar

1,57% dari kadar air awal penyimpanan 40,84% menjadi 39,27%. Hal ini

menunjukkan bahwa sabut kelapa lebih dapat mempertahankan kadar air propagul

dibandingkan serbuk gergaji dan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa

perlakuan penyimpanan propagul R. stylosa diruang AC dalam sabut kelapa

memberikan hasil yang cendrung lebih baik secara keseluruhan dibandingkan

perlakuan lainnya dan mampu mempertahankan viabilitas propagul sampai 4 minggu

penyimpanan dengan daya berkecambah 68,89%.

Menurut hasil penelitian Handayani (2003) cit. Kusmana et al. (2011)

menunjukkan bahwa penyimpanan propagul B. gymnorrhiza pada ruang AC dengan

media sabut kelapa mampu mempertahankan viabilitas benih sampai 4 minggu

penyimpanan dengan daya berkecambah benih masih 100%.

Serbuk sabut kelapa memiliki kemampuan untuk menyerap air 6 sampai 8 kali

bobot keringnya. Serbuk sabut kelapa yang di dalamnya terkandung unsur-unsur hara

dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman, berupa Kalsium (Ca), Magnesium (Mg),

Kalium (K), Natrium (Na), dan Fospor (P) mampu menyerap air (Pawennari, 2012).


