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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang

berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2014 Indonesia

menjadi produsen kakao terbesar ke-2 di dunia dengan produksi 844.630 ton, di

bawah negara Pantai Gading dengan produksi 1,38 juta ton. Volume ekspor kakao

Indonesia tahun 2013 sebesar 535.240 ton dengan nilai Rp 1.413.535.000 dan

volume impor sebesar 46.356 ton senilai 119,32 ribu US$. Proporsi kepemilikan

usaha perkebunan kakao terbesar di Indonesia adalah perkebunan rakyat seluas

1.555.596 ha (94%) diikuti oleh perusahaan pemerintah seluas 54.443 ha (3%)

dan perusahaan swasta seluas 50.220 ha (3%) (Direktorat Jendral Perkebunan,

2014).

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. Oleh karena itu 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. Akan tetapi pada perkebunan rakyat banyak sekali tanaman kakao yang

sudah tua atau rusak, serta meluasnya serangan hama dan penyakit (Penggerek

Buah Kakao/PBK dan Vascular Streak Dieback) (Goenadi et al., 2005).

Pada perkebunan rakyat penurunan produktivitas diindikasikan terjadi

karena mutu benih yang digunakan masih rendah, banyak petani yang

menggunakan benih tidak bersertifikat dan teknik budidaya tidak sesuai standar.

Walaupun telah dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut namun

hasilnya belum optimal karena masih dilakukan secara parsial dan dalam skala

kecil. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan upaya percepatan

peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan

memberdayakan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta

sumber daya yang ada melalui kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu

Kakao Nasional (GERNAS) 2009 – 2011 (Amran, 2011).
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Hasil produksi tanaman kakao pertahun dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Produksi Kakao Pertahun.
Tahun Produksi (Ton)

Perkebunan
Rakyat

Perkebunan
Besar Negara

Perkebunan
Besar Swasta

Jumlah / Total

2014 671,370 36,844 33,993 740,006

2013 740,681 31,130 31,783 803,594

2012 741,981 34,604 32,998 809,583

2011 773,707 34,643 34,075 844,626

2010 828,255 38,068 36,769 903,092

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2014

Dalam upaya peningkatan produksi kakao upaya yang dapat dilakukan

adalah melakukan budidaya kakao, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah

penggunaan benih yang tepat. Benih kakao termasuk benih rekalsitran, yaitu benih

yang tidak tahan dikeringkan, peka terhadap suhu dan kelembaban rendah,

berdaya simpan rendah dan peka terhadap perubahan lingkungan simpan. Benih

rekalsitran tidak mengalami pengeringan pada saat masak, terlepas dan tersebar

dengan kondisi kadar air yang relatif tinggi yaitu berkisar antara 30%-70%. Pada

kondisi tersebut, metabolisme tetap aktif dan proses menuju perkecambahan tetap

berlangsung meskipun dalam keadaan istirahat (quiscent). Bila benih tersebut

dikeringkan, perubahan sub seluler mulai terjadi pada saat terjadi desikasi dan

menurunnya kadar air, akibatnya viabilitas benih juga menurun (Esrita, 2009).

Hasil penelitian Maemunah et al. (2009), menunjukkan bahwa benih

kakao yang telah disimpan selama dua minggu tanpa perlakuan menunjukan

penurunan kadar air dan viabilitas benih yang sangat nyata. Hasil penelitian Aji

(2013), menunjukkan bahwa biji kakao yang dikupas langsung tanam atau tidak

mengalami penyimpanan memiliki kadar air yang lebih tinggi (34,75 %) dari pada

biji kakao yang dikupas kemudian disimpan 7 hari (21,75 %), meskipun kadar air

benih yang disimpan selama 7 hari masih berada diatas kadar air kritis akan tetapi

tidak membuat benih ini dapat tumbuh 100 % seperti biji yang langsung tanam.

Hal ini sejalan dengan penelitian Syaiful et al. (2007), bahwa seiring dengan

semakin lamanya benih disimpan, kadar air yang dipengaruhi oleh faktor lama

penyimpanan menunjukkan penurunan. Terjadinya penurunan disebabkan karena
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semakin berkurangnya kadar air dalam benih akibat semakin lamanya

penyimpanan. Hal ini menandakan bahwa selama benih disimpan, telah terjadi

proses respirasi dalam benih sehingga cadangan makanan yang terdapat pada

kotiledon yang digunakan sebagai cadangan energi dalam proses pertumbuhan

benih selanjutnya, telah dirombak sehingga terjadinya pengurangan cadangan

makanan.

Maemunah et al. (2009) menyatakan bahwa penurunan kadar air pada

benih rekalsitran dapat mengakibatkan kerusakan dan meningkatkan kemunduran

benih. Kerusakan terjadi pada membran sel yang berdampak terhadap viabilitas

benih. Kondisi tersebut menyebabkan semakin lama benih kakao disimpan maka

potensi tumbuh dan kecepatan berkecambahnya semakin menurun. Namun kadar

air yang disimpan 7 hari masih berada di atas kadar air kritis sehingga

kemungkinan untuk tumbuh masih sangat besar.

Penyimpanan benih bertujuan untuk menjaga agar benih tetap mempunyai

daya kecambah dan vigor yang tinggi. 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 arang sekam padi dan arang kayu.

Penggunaan media simpan lembab bertujuan untuk mempertahankan kelembaban

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

air benih kakao melewati batas kadar air kritis (Syaiful et al., 2007).

Menurut penelitian Mardiyah et al. (2006) penyimpanan menggunakan

arang sekam padi dan arang kayu menghasilkan bibit kakao dengan kualitas yang

lebih baik dibandingkan dengan penyimpanan menggunakan serbuk arang kayu.

Penyimpanan dengan penambahan 50 ml aquades daan 100 gram arang sekam

padi dapat menghasilkan pertumbuhan bibit yang optimum.

Penyimpanan benih kakao tanpa daging buah dalam kantong plastik yang

ditutup rapat dan dibungkus dalam wadah dengan serbuk arang sekam padi tanpa

menggunakan Dithane M-45 memberikan hasil yang mempunyai prospek baik

yaitu sampai (2 minggu). Semakin besar dosis arang sekan padi viabilitas benih
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kakao semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besar daya kecambah

benih dan semakin tinggi bobot kering kecambah (Sumampow, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiaan

dengan judul: “Perbedaan Lama Penyimpanan dan Media Simpan terhadap

Perkecambahan dan Pertumbuhan Bibit Kakao (Theobroma cacao L.)”.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap perkecambahan dan

pertumbuhan bibit kakao.

2. Mengetahui pengaruh media simpan terhadap perkecambahan dan

pertumbuhan bibit kakao.

3. Mengetahui interaksi antara lama penyimpanan dan media simpan

terhadap perkecambahan dan pertumbuhan bibit kakao.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang

perbedaan lama penyimpanan dan media simpan terhadap perkecambahan dan

pertumbuhan bibit kakao (Theobroma Cacao L.) sehingga dapat dijadikan sebagai

rekomendasi bagi petani atau perusahaan benih kakao dalam teknik penyimpanan

benih kakao saat benih kakao akan didistribusikan ke tempat yang membutuhkan.

1.4. Hipotesis

1. Penyimpanan benih kakao pada berbagai lama penyimpanan yang berbeda

akan meningkatkan perkecambahan dan pertumbuhan bibit kakao.

2. Perbedaan media simpan meningkatkan perkecambahan dan pertumbuhan

bibit kakao.

3. Interaksi antara lama penyimpanan dan media simpan benih akan

mempercepat terhadap perkecambahan dan pertumbuhan bibit kakao.


