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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 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 adalah sebagai berikut: Kerajaan:

Plantae, Divisi: Spematophyta, Sub divisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledoneae,

Anak kelas: Dialypetalae, Ordo: Malvales, Famili: Sterculiceae; Genus:

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

Indonesia, 2010).

Kakao mulai di perkenalkan oleh orang-orang Spanyol ke Indonesia pada

tahun 1560 di Minahasa, Sulawesi Utara. Pada tahun 1825-1838 Indonesia telah

mengekspor sebanyak 92 ton kakao dari pelabuhan Manado ke Manila. Nilai

ekspor itu di kabarkan 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 et al.,

2008).

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 serta daun dan bagian generatif

yang meliputi bunga dan buah. 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 (Lukito

et al., 2010).
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2.2.1. Batang dan cabang

Diawal pertumbuhannya tanaman kakao yang diperbanyak dengan biji

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

pertumbuhan cabang-cabang primer disebut jorquette, dengan ketinggian yang

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

kakao yang diperbanyak secara vegetatif. Ditinjau dari segi pertumbuhannya,

cabang-cabang pada tanaman kakao tumbuh ke arah atas dan 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 energi,

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

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

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

2.3.2. Akar

Tanaman kakao mempunyai akar tunggang yang pertumbuhannya dapat

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

akar lateral tanaman kakao sebagaian 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 dari permukaan

tanah. Jangkauan jelajah akar lateral tanaman kakao ternyata dapat jauh di luar
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proyeksi tajuk. Ujung akar membentuk cabang-cabang kecil yang susunannya

tidak teratur (Siregar et al., 1989).

Kakao yang diperbanyak secara vegetatif pada awal pertumbuhannya tidak

membentuk akar tunggang, melainkan akar-akar serabut yang banyak jumlahnya.

Setelah dewasa tanaman tersebut 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 (Sumarna, 2008)

2.3.3. Bunga

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

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

bunga 1,5 centimeter. Bunga disangga oleh tangkai bunga yang panjangnya 2 – 4

centimeter (Lukito, 2010).

Pembungaan kakao bersifat cauliflora dan ramiflora, artinya bunga-bunga

dan buah tumbuh melekat pada batang atau 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 lima

persen yang dapat menjadi buah (Heddy, 1990).

2.3.4. 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
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fisiologis yang menyebabkan terhambatnya penyaluran hara yang menunjang

pertumbuhan buah muda. Gejala tersebut dapat juga dikarenakan 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 dormasi sehingga penyimpanan biji

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

diselimuti oleh lapisan yang lunak dan manis. Palp 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).

2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Kakao

Sejumlah faktor iklim dan tanah dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan

dan produksi tanaman kakao. Lingkungan alami tanaman kakao adalah hutan

tropis. Dengan demikian curah hujan, temperature, dan sinar matahari menjadi

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

diperlukan karena sangat mempengaruhi produksi buah kakao.

2.4.1.   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 kakao adalah curah hujan tahunan dan sebarannya

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 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 adalah pada daerah yang bercurah hujan 1.100 mm sampai dengan

3.000 mm per tahun. Temperatur yang ideal bagi pertumbuhan kakao adalah 300C

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

2010).



9

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

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).

2.4.2. Tanah

Tanah dikatakan memiliki sifat fisik yang baik apabila mampu menahan

lengas 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 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 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

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

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

2.5. Penyimpanan Benih Kakao

Benih kakao apabila telah mengalami kemunduran selama dalam

penyimpanan, maka menghasilkan vigor benih yang rendah dan berlanjut pada
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produksi yang rendah. 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).

Kandungan air benih dan kelembaban ruang penyimpanan merupakan

kendala utama dalam penyimpanan benih kakao yang bersifat rekalsitran.

Berbagai penelitian rnengenai kisaran batas air kritis benih kakao yang aman

untuk disimpan di antaranya adalah sekitar 25% yang diperoleh dengan

penggunaan alat pengering benih pada suhu 35 – 40 0C sekitar 16% yang

diperoleh dengan cara menurunkan kadar air benih menggunakan kipas angin

pada suhu 24,750C, dan sekitar 19 – 23% yang diperoleh dengan cara menurunkan

kadar air benih menggunakan kipas angin pada suhu kamar (Syaiful et al., 2007).

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 et al,. 1997).

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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2.6. Media Simpan

Menurut Muniarti 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 dormancy). Salah satu peran media penyimpanan benih

yakni mampu memelihara keseimbangan bagi kebutuhan benih yang disimpan.

Untuk mempertahankan kadar air benih agar tetap optimal dan terjaga

kadar airnya adalah dengan mengunakan media simpan yang lembab. Penggunaan

media simpan yang lembab selain untuk mempertahankan kelembaban agar tetap

stabil juga dapat mencegah penurunan kadar air benih dan viabilitas benih  kakao

selama dalam  penyimpanan (Syaiful et al., 2007).

2.6.1. Serbuk arang sekam padi

Pada media simpan arang sekam, daya berkecambah cenderung konstan

tingginya meskipun kadar air benih ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa media

arang sekam mampu menjaga kelembaban untuk tetap stabil serta kadar air benih

tidak turun melewati batas kadar air kritis, sehingga viabilitas benih kakao tetap

terjaga. Kemampuan arang sekam menjaga kelembaban agar tetap stabil untuk

penyimpanan dapat dihubungkan dengan sifat lengas atau poros. Arang sekam

memiliki tingkat kelengasan yang tinggi yakni 9,02%. Sifat tersebut

mempengaruhi kemampuan sekam untuk mengikat air atau uap air (Purwantoro,

2011).

Menurut Kusmana et al. (2011), dari hasil pengujian menunjukkan bahwa

pada kondisi lingkungan sekitar serbuk arang kayu mampu menjaga kelembapan

dan mempertahankan kadar air benih tetap stabil, sehingga viabilitas benih kakao

tetap terjaga, paling lama pada penyimpanan 2 minggu mengunakan media

simpan arang dan dalam ruang kamar dengan daya berkecambah dicapai mansing-

mansing sebesar 90,67% dan 86,67 % pada kadar air 43,49,18 % dan 22,87%.

Benih kakao termasuk benih yang rekalsitran. Kondisi lingkungan yang sesuai

untuk penyimpanan benih kakao dengan menggunakan serbuk arang sekam padi

diduga memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan media

lainnya. Kondisi lingkungan serbuk arang sekam padi mampu menjaga
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kelembapan dalam kondisi lingkungan dan mempertahankan kadar air benih tetap

stabil.

2.6.2. Serbuk arang kayu

Menurut Sagala dan Rezeki (1990), penurunan kadar air sampai 5% tidak

mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan. Hal ini dikarenakan benih

selama disimpan mempunyai sifat toleran terhadap pengeringan atau kondisi

tempat penyimpanan yang hanya memiliki kelembaban rendah.

Hasil pengujian BBP2TP Ambon (1990) menunjukkan bahwa pada

kondisi lingkungan serbuk arang mampu menjaga kelembapan dan

mempertahankan kadar air benih tetap stabil, sehingga viabilitas benih kakao tetap

terjaga. Pengamatan perkecambahan menunjukkan bahwa benih kakao tidak

berkecambah pada penyimpanan diruang ber-AC dengan lama penyimpanan 4

minggu, dan 6 minggu. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan informasi bahwa

viabilitas benih kakao akan lebih baik jika disimpan dalam ruang ber-AC bila

dibandingkan dengan kondisi lingkungan menggunakan kontainer maupun pada

ruang terbuka.


