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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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. 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 Tanaman kakao secara ekonomis sangat prospektif.

Hal ini akan sangat membantu dalam mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan

petani. Produksi kakao pada tahun 2007 mencapai 671,4 ton dengan luas 1.272,8

ha meningkat menjadi 1.364,4 ha dengan produksi 721,4 ton pada tahun 2008

(Deptan, 2009).

Untuk Riau sendiri, pengembangan kakao sebagai produk andalan

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).

Pertambahan luas areal kakao membutuhkan bibit yang banyak sehingga

diperlukan bibit yang baik. Beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan bibit

kakao adalah dengan pemberian abu serbuk gergaji dan juga pemberian pupuk

urea. Pupuk  Urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen (N) berkadar

tinggi. Unsur nitrogen merupakan  zat  hara  yang   sangat  diperlukan  tanaman.
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Pupuk Urea berbentuk  butir-butir kristal berwarna  putih,  dengan  rumus  kimia

NH2 CONH2, merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat

mudah menghisap air (higroskopis) (Handayani, 2009)

Nitrogen   adalah  unsur  hara  makro  yang  merupakan satuan fundamental

dalam protein, asam amino, klorofil dan senyawa organik lain. Protein

merupakan  penyusun utama protoplasma. Nitrogen memegang peranan penting

sebagai penyusun klorofil, yang menjadikan daun berwarna  hijau.  Kandungan

nitrogen  yang tinggi menjadikan     daun  lebih  hijau  dan mampu  bertahan

lebih   lama (Poerwowidodo, 1992).

Unsur hara nitrogen yang dikandung dalam pupuk Urea sangat besar

kegunaannya bagi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan antara lain:

membuat daun tanaman lebih hijau segar dan banyak mengandung butir (klorofil)

yang mempunyai peran sangat penting dalam proses fotosintesa, mempercepat

pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah anakan, cabang), menambah kandungan

protein tanaman, dan dapat dipakai semua jenis tanaman baik tanaman pangan,

holtikultura, tanaman perkebunan, usahan peternakan dan usaha perikanan

(Handayani, 2009).

Limbah kayu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu limbah eksploitasi

dan limbah industri pengolahan kayu. Limbah industri pengolahan kayu terbesar

berasal dari limbah industri pengergajian dan industri kayu lapis. Abu serbuk

gergaji  untuk daerah Riau banyak tersedia sebagai limbah industri kayu yang saat

ini belum termanfaatkan secara optimal sementara keberadaannya terus

meningkat. Abu serbuk gergaji mudah diperoleh dengan proses pembakaran

dengan suhu tinggi sehingga didapatkan senyawa anorganik yang mengandung
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unsur kalium, kalsium, magnesium, mangan dan sedikit silika  (Haygreen dan

Bowyer, 1989).

Berbagai hasil percobaan penggunaan abu pada tanah dapat meningkatkan

pH dan meningkatkan kesuburan tanah (Doung dan Diep 1986). Abu serbuk

gergaji dapat menyokong pertumbuhan akar serta mengandung unsur hara yang

diperlukan oleh tanaman dan juga menetralkan pH tanah masam karena bersifat

alkalis disamping itu unsur kalium yang dikandungnya tinggi (Fakuara dan

Setiadi, 1990).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul : “Pengaruh Pemberian Abu Serbuk Gergaji dan Pupuk Urea

Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.)”

1.2 Tujuan

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman

kakao.

2. Mengetahui pengaruh abu serbuk gergaji terhadap pertumbuhan

tanaman kakao.

3. Mengetahui interaksi antara abu serbuk gergaji dan pupuk urea terhadap

pertumbuhan tanaman kakao.

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang manfaat

pupuk urea dan abu serbuk gergaji  untuk pertumbuhan kakao dan mengetahui

perlakuan yang cocok untuk diberikan pada tanaman kakao.
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1.4 Hipotesis

1. Pemberian pupuk urea mempengaruhi pertumbuhan tanaman kakao.

2. Pemberian abu serbuk gergaji mempengaruhi pertumbuhan tanaman

kakao.

3. Terdapat interaksi antara serbuk gergaji dan pupuk urea terhadap

tanaman   kakao.


