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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah dan Botani Tanaman Kakao

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

Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Penduduk yang pertama kali

mengusahakan tanaman kakao serta menggunakannya sebagai bahan makanan

dan minuman adalah suku Indian Maya dan suku Atek (Aztec). Di Indonesia

tanaman kako diperkenalkan oleh orang Spanyol pada tahun 1560 di Minahasa

dan Sulawesi. Taksonomi tanaman kakao (Theobroma cacao L.) adalah : Divisi :

Spermatophyta, Kelas : Dicotyledoneae, Ordo : Malvales, Famili : Sterculiceae,

Genus : Theobroma, Species : Theobroma cacao (Pusat Penelitian Kopi dan

Kakao Indonesia, 2010).

Kakao merupakan salah satu komuditas 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.

Perluasan dan peremajaan tanaman kakao tersebut memerlukan benih berkualitas

dalam jumlah besar (Esrita, 2009).

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting

bagi perekonomian nasional, sumber pendapatan dan devisa Negara, peningkatan

lapangan kerja melalui penumbuhan dan pengembangan usaha bidang pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian serta usaha industry penunjang dan jasa (Wachjar

et al., 2007).

2.2. Morfologi Tanaman Kakao

Tanaman kakao termasuk tanaman tahunan yang tergolong dalam

kelompok tanaman caulofloris, yaitu tanaman yang berbunga dan berbuah pada

batang dan cabang. Tanaman ini pada garis besarnya dapat dibagi atas dua bagian,

yaitu bagian vegetatif yang meliputi akar, batang, daun dan bagian generatif yang

meliputi bunga dan buah (Lukito, 2010).
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2.2.1. Akar

Tanaman kakao mempunyai akar tunggang yang pertumbuhannya dapat

mencapai 8 meter kearah samping dan 15 meter kearah bawah. Perkembangan

akar lateral tanaman kakao sebagain besar berkembang dekatt 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 dari permukaan

tanah. Jangkauan jelajah akar lateral tanaman kakao ternyata dapat jauh diluar

proyeksi tajuk. Ujung akar membentuk cabang-cabang kecil yang susunannya

tidak teratur (Siregar dan Syarif, 1989).

2.2.2. Batang

Pada awal pertumbuhan tanaman kakao yang diperbanyak dengan biji

akan membentuk batang utama sebelum tumbuh cabang-cabang primer. Letak

pertumbuhan cabang primer disebut jorquette, dengan ketinggian yang ideal 1,2-

1,5 meter dari permukaan tanah dan jorquette ini tidak terdapat pada kakao yang

terdapat pada kakao yang diperbanyak secara vegetatif (Susanto, 1995).

Ditinjau dari segi pertumbuhannya, cabang-cabang pada tanaman kakao

tumbuh ke arah atas atau samping. Cabang yang tumbuh ke arah atas disebut

cabang 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 energy, sehingga bila 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 percabangan 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 pertumbuhannnya condong ke samping membentuk sudut 0–60º

dengan arah horisontal. Cabang-cabang itu disebut dengan cabang primer (cabang
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plagiotrop).Pada cabang primer tersebut kemudian tumbuh cabang-cabang lateral

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

2.2.3. Bunga

Bunga kakao tergolong bunga sempurna, terdiri dari kelopak daun (calyx)

sebanyak 5 lembar dan benang sari (androecium) berjumlah 10 helai. Diameter

bunga  1,5 cm. bunga disangga oleh tangkai bunga yang panjangnya 2-4 cm.

Tanaman kakao bersifat caulifflora, yaitu bunga tumbuh dan berkembang dari

bekas ketiak daun pada batang dan cabang. Tempat tumbuh bunga tersebut

semakin lama semakin membesar dan menebal atau biasa disebut dengan bantalan

bunga (Lukito, 2010).

Pembungaan kakao bersifat caulifflora dan raniflora, yakni bunga-bunga

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

hanya sampai cabang sekunder. Tanaman kakao dalam keadaan normal dapat

menghasilkan bunga sebanyak 6.000 – 10.000 pertahun tetapi hanya sekitar 5%

yang dapat menghasilkan buah (Heddy, 1990).

2.2.4. Buah

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

buahnya 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 kali

mengalami pengeringan (cherellewilt) sebagai gejala spesifik dari tanaman kakao.

Gejala demikian disebut physiological effect thinning, yakni adanya proses

fisiologi yang menyebabkan terhambatnya penyaluran hara yang menunjang

pertumbuhan buah muda. Gejala tersebut dapat juga dikarenakan adanya

kompitisi energi antara vegetatif dan generatif atau karena adanya pengurangan

hormone yang dibutuhkan untuk pertumbuhan buah muda (Siregar dan Syarif,

1989).
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Biji kakao tidak mengalami masa dormansi sehingga penyimpanan biji

untuk benih dengan waktu yang agak lama tidak memungkinkan. Biji ini

diselimuti oleh lapisan yang lunak dan manis. Pulp ini dapat menghambat

perkecambahan dan karenanya biji yang akan digunakan untuk menghindari dari

kerusakan biji dimana jika pulp ini tidak dibuang maka didalam penyimpanan

akan terjadi proses fermentasi sehingga dapat merusak biji (Heddy, 1990).

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Kakao

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagi pertumbuhan dan

produksi tanaman kakao yaitu iklim dan tanah.

2.3.1. Iklim

Lingkungan hidup tanaman kakao adalah daerah hutan yang banyak

ditumbuhi pohon yang tinggi sehingga memberi naungan dan mengurangi

pencahayaan penuh. Tanaman kakao jika tidak diberi naungan atau pelindung

akan mengakibatkan batang kecil, daun sempit dan tanaman relative pendek

(Samudra, 2005).

Faktor iklim yang sangat relevan dengan pertumbuhan kakao adalah curah

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

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

rendah, tidak tersedia cukup air bagi tanaman sehingga dapat menyebabkan stress

dan kematian, tergantung pada taraf kekeringannya. Sebaliknya, curah hujan

tahunan terlalu tinggi dapat menyebabkan dampak negatif berupa erosi (Prawoto,

2008).

Lingkungan alami tanaman kakao adalah hutan tropis dengan curah hujan

yang ideal yakni pada daerah yang bercurah hujan 1.100 mm sampai dengan

3.000 mm pertahun. Temperatur yang ideal bagi pertumbuhan kakao adalh 300C

sampai 320C (maksimum) dan 180C sampai 210C (minimum) (Lukito et al.,

2010).

Ditinjau dari wilayah penanamannya, tanaman kakao ditanam pada daerah

yang berada pada 100LU sampai dengan 100LS. Namun pada umumnya

penyebaran pertanaman kakao terletak pada daerah 70LU sampai dengan 180LS

dan cukup toleran pada daerah 200LU sampai 200LS. Daerah penanaman kakao di
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Indonesia berada pada 50LU sampai dengan 100LS dan daerah ini termasuk ideal

jika disertai dengan ketinggian tidak lebih dari 800 m dari permukaan laut

(Siregar et al., 1989).

2.3.2. Tanah

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 tidak kerdil dan

bengkok.Tanah yang sesuai untuk tanaman kakao adalah tekstur 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).

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

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

sedangkan tanah bawah (subsoil) keasaman tanah sebaiknya netral, agak asam

atau agak basa. Tanaman kakao membutuhkan tanah berkadar bahan organik

tinggi, yaitu diatas 3%. Kadar bahan organik yang tinggi akan memperbaiki

struktur tanah, biologi tanah, kemampuan penyerapan (absorpsi) hara, dan daya

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

Tanah yang kaya akan bahan organik dan pH yang netral sangat

dikehendaki oleh tanaman kakao. Bahan organik bermanfaat bagi tanaman

khususnya untuk memperbaiki struktur tanah, menahan lengas dan sebagai

sumber unsur hara.  Tanah dengan kadar bahan organik minimum 35 cukup

optimum untuk tanaman kakao. Bahan organik yang tersedia di dalam tanah

berkorelasi 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 4,0-8,0, tetapi tanaman kakao akan tumbuh dan

berproduksi optimum pada kisaran pH 6,0-7,0 (Susanto, 1994).

2.4. Penyimpanan Benih Kakao

Benih kakao merupakan salah satu contoh benih rekalsitran yang

membutuhkan perlakuan penyimpanan dan pengemasan yang baik supaya tidak
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mengalami kemunduran benih selama masa transportasi. 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 pada saat penyimpanan.

Kondisi penyimpanan selalu mempengaruhi daya hidup biji.

Meningkatnya kelembaban biasanya mempercepat hilangnya daya hidup, tetapi

beberapa biji dapat hidup lama bila terendam dalam air (misalnya Juncus sp.

terbenam selama tujuh tahun atau lebih). Berbagai biji lokal seperti biji kapri dan

kedelai, tetap mampu tumbuh lebih lama bila kandungan airnya diturunkan dan

biji disimpan pada suhu rendah. Penyimpanan dalam botol pada suhu sedang

sampai tinggi biasanya menyebabkan biji kehilangan air, dan sel akan pecah bila

biji diberi air. Pecahnya sel melukai embrio dan melepaskan hara yang merupakan

bahan yang baik bagi pertumbuhan patogen (Salisbury and Ross, 1995).

Kadar air benih selama penyimpanan merupakan faktor yang paling

mempengaruhi masa hidupnya. Oleh karena itu benih yang sudah masak dan

cukup kering penting untuk segera dipanen, atau benihnya masih berkadar air

tinggi yang juga harus segera dipanen. Menurut Bass (1953) bahwa kehilangan

viabilitas benih Kentucky blugrass yang baru dipanen berkorelasi dengan kadar

air benihnya serta lamanya benih disimpan pada suhu tertentu. Benih berkadar air

54% disimpan pada suhu 300C selama 45 jam kehilangan daya kecambah

sebanyak 20%. Tetapi benih berkadar air 44% akan tahan pada suhu 450C selama

36 jam tanpa kehilangan viabilitasnya. Benih berkadar air 22 dan 11% tidak

menunjukkan kehilangan viabilitas pada suhu 500C selama 45 jam (Justice and

Louis, 1994).

Apabila benih kakao telah mengalami kemunduran selama dalam

penyimpanan, maka menghasilkan vigor benih yang rendah dan berlanjut pada

produksi yang rendah pula. Oleh karena itu berbagai bentuk perbaikan selama

dalam penyimpanan dan penanganan benih kakao perlu dilakukan secara khusus

dan benar. Upaya peningkatan mutu benih kakao yang mudah mengalami

kemunduran selama dalam penyimpanan dapat dilakukan dengan invigorasi benih

(Maemunah et al., 2009).
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Teknik penyimpanan benih merupakan suatu kegiatan yang penting

dikembangkan agar dapat dihasilkan benih dengan viabilitas tetap tinggi selama

periode penyimpanan sampai pada periode penanaman benih tersebut di lapangan

(Liddyannisaa et al., 2011).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka kisaran kadar air kritis benih

kakao terendahnya yaitu 16% sedangkan batas kadar air tertinggi adalah 35%.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, kadar air benih yang tinggi dapat

dipertahankan dengan penyimpanan menggunakan media berkelembaban tinggi

berkisar 50 - 70% (Tati, 1997).

Kisaran batas air kritis benih kakao yang aman untuk disimpan yaitu

antara 25 – 35 % yang diperoleh dengan menggunakan alat pengering benih pada

suhu 35 – 400C (Robi, 1996), 16 % yang diperoleh dari penggunaan kipas angin

pada suhu 24,750C, RH 63,37 % (Mudarismen, 1998) dan antara 19 – 23 % yang

diperoleh dengan menggunakan kipas angin pada suhu kamar (Rachmawati,

1999).

2.5. Air Kelapa

Buah kelapa yang masih muda berisi air kelapa kurang lebih setengah liter.

Jumlah air kelapa semakin berkurang sesuai dengan pertambahan umur buah. Air

kelapa mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan sejumlah bahan

anorganik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan (Grimwood, 1975).

Air kelapa selain mengandung karbohidrat, protein, dan mineral juga

mengandung substansi pertumbuhan yang disebut sitokinin (Duke, 1983).

Widyastuti et al. (1997) air kelapa mengandung asam amino, asam organik, asam

nukleat, karbohidrat, gula, mineral, vitamin dan zat pengatur tumbuh seperti

sitokinin, auksin dan giberelin. Air kelapa merupakan salah satu sumber alami

hormon tumbuh yang dapat digunakan untuk memacu pembelahan sel dan

merangsang pertumbuhan tanaman.

Air kelapa banyak mengandung unsur penting di dalamnya terutama

mineral, karbohidrat dan protein serta unsur hara mikro diantaranya kalium (K),

natrium (Na), kalsium (Ca), magnesium (Mg), ferum (Fe), cuprum (Cu), fosfor



12

(P) dan sulfur (S) yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan organ

tanaman (Selera On Line, 2001).

2.6. Serbuk Gergaji

Dalam pengujian benih, salah satu persyaratan tumbuh yang paling

penting adalah substrat atau media tumbuh benih. Pada beberapa benih tertentu,

subtract perkecambahan dapat menyebabkan benih menjadi dorman (enforced

dormancy) (Muniarti et al., 2006).

Salah satu usaha untuk mempertahankan kadar air benih agar tetap optimal

adalah dengan menyimpan benih pada ruang atau wadah yang berkelembaban

tinggi dengan menggunakan media simpan yang lembab. Kelembaban udara

ruang atau wadah simpan benih dapat diatur dengan menggunakan media padat

lembab, seperti serbuk gergaji dan arang sekam (Rahardjo, 2001). Tujuan

penggunaan media simpan lembab selain untuk mempertahankan kelembaban

agar tetap stabil dan yang paling penting adalah untuk mecegah penurunan kadar

air benih kakao melewati batas air kritis.

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.

Menurut hasil penelitian Ishak (1990) et al., dalam Sumampow (2011)

penyimpanan benih kakao dengan menggunakan media serbuk gergaji lebih baik

daya kecambahnya dibandingkan dengan media sabut kelapa. Serbuk gergaji

mempunyai sifat lambat mengalami kelapukan sehingga dapat mempertahankan

kelembaban disekitar benih. Disamping itu serbuk gergaji juga mengandung

0,24% N, 0,20 P dan 0,45% K. Debu dari kayu cukup kaya akan zat makanan bagi

tumbuh-tumbuhan  terutama CaCO3. Menurut hasil penelitian Purnomohadi et al.,

(1982) terdapat interaksi yang nyata antara kelembaban serbuk gergaji, suhu dan



13

periode simpan terhadap tinggi, jumlah daun, dan berat kering bibit. Kelembaban

serbuk gergaji 35 dan 40% dengan kadar air kesimbangan antara 50 sampai 78%

pada ruang AC dapat mempertahankan viabilitas benih kakao (daya tumbuh

100%) sampai periode empat minggu dengan penampakan bibit yang cukup baik.

Dari hasil penelitian Syaiful (2007), rata-rata benih kakao yang

berkecambah selama penyimpanan dengan kadar air yang berbeda berturut-turut

sebagai berikut : pada kadar air 16- 20 % benih yang berkecambah 0,83 %, kadar

air 21-25 % benih yang berkecambah 1,83 %, kadar air 26 – 30 % benih yang

berkecambah 2,13 % dan kadar air 31-35 % benih yang berkecambah 2,50 %. Hal

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar air yang terkandung dalam benih

maka kemungkinan benih untuk berkecambah selama penyimpanan semakin

tingggi. Penelitian Purnomohadi (1982) diperoleh hasil pada kelembaban serbuk

gergaji 40 % dengan periode simpan 1 sampai 4 minggu menunjukkan kenaikan

viabilitas benih yaitu 86,93 %; 90,00 %; 87,85 % dan 90,00 % dengan viabilitas

awal 81,37 %.

2.7. Invigorasi

Invigorasi yaitu suatu perlakuan yang diberikan terhadap benih sebelum

penanaman baik secara fisik atau kimia dengan tujuan untuk meningkatkan atau

memperbaiki vigor benih yang mengalami kemunduran mutu benih (Basu dan

Rudrapal, 1982). Perlakuan benih secara fisiologis untuk memperbaiki

perkecambahan benih melalui imbibisi air telah menjadi dasar dalam invigorasi

benih. Saat ini perlakuan invigorasi merupakan salah satu alternatif yang dapat

digunakan untuk mengatasi mutu benih yang rendah yaitu dengan memperlakukan

benih sebelum tanam untuk mengaktifkan kegiatan metabolisme benih sehingga

benih siap memasuki fase perkecambahan (Khan, 1992 et al., Sutariati, 2002).

Beberapa perlakuan invigorasi benih juga digunakan untuk me-

nyeragamkan pertumbuhan kecambah dan meningkatkan laju pertumbuhan

kecambah. Invigorasi benih dapat dilakukan dengan cara perendaman benih dalam

air (Rudrapal and Nakamura, 1988), priming dengan berbagai macam larutan

(Heydecker et al., 1973), dan penggunaan matriconditioning (Khan et al., 1992).


