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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan luas areal perkebunan kakao (Theobroma cacao L.)di Indonesia 

sangat tinggi. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan luas areal kakao menjadi 

1.774.464 ha dan diakhir tahun 2013 menjadi seluas 1.852.943 ha (BPS, 2013). 

Hal ini tentu perlu di imbangi dengan ketersediaan bibit kakao, berdasarkan data 

Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (2008), kebutuhan bibit kakao pada tahun 

2008 sebanyak 75 juta per-tahun, baik kebutuhan untuk revitalisasi maupun untuk 

program diluar revitalisasi. 

Permasalahan yang sering timbul dari tanaman kakao adalah rendahnya 

produksitivas. Data dari (Dirjen Perkebunan, 2011) produksivitas kakao Indonesia 

relatifrendah yaitu baru mancapai rata-rata 532,17 kg/ha, sedangkan Pantai 

Gading sudah mencapai 1,5 ton/ha. Untuk mendukung pengembangan tanaman 

kakao agar berhasil dengan baik, langkah awal usaha budidaya kakao yang baik 

adalah mempersiapkan bahan tanam di tempat pembibitan. Pembibitan merupakan 

pertumbuhan awal suatu tanaman sebelum memasuki fase generatif dan fase 

produktif. 

Pada fase pembibitan tingkat keberhasilan dapat dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

disebabkan oleh benih itu sendiri biasanya berasal dari gen. Faktor eksternal 

adalah faktor yang menunjang keberhasilan yang berasal dari luar salah satunya 
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adalah media tanam. Untuk mendukung pengembangan tanaman kakao agar 

berhasil
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dengan baik, langkah awal usaha budidaya kakao yang baik adalah 

mempersiapkan bahan tanam di pembibitan. Selain pemupukan, pertumbuhan 

bibit kakao juga dipengaruhi jenis tanah yang digunakan sebagai media 

(Syamsulbahri, 1996). 

Salah satu pupuk yang saat ini banyak digunakan pada pembibitan tanaman 

adalah pupuk kascing. pupuk kascing atau biasa disebut vermikompos merupakan 

pupuk yang dihasilkan dari bekas pemeliharaan cacaing (Purba dkk, 2014). 

Menurut Sudirja dkk (2007), pupuk kascing merupakan pupuk organik yang kaya 

akan unsur hara dan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan pupuk organik 

lainya. kascing (vermikompos) dari cacing tanah lumbricus rubellus mengandung 

N 4,6%, C 30,5%, K 0,46 (me/100g), Na 0,23 (me/100g), Ca 4,06 (me/100g), Mg 

2,11 (me/100g), Fe5,4 (ppm), Mn 3,6 (ppm), zn 2,1 (ppm) dan Cu 0,5(ppm) 

dengan pH H20 6,8, pH KCL 7,0. Ketersediaan unsur hara yang begitu banyak 

didukung dengan kerja mikroorganisme tanah, salah satu usaha untuk 

meningkatkan kinerja mikroorganisme tanah adalah dengan penambahan terralyt-

plus. Terralyt-plus adalah elektrolit tanah yang berfungsi sebagai pembenah 

tekstur tanah dan melipat gandakan kerja mikroorganisme tanah.  

Berdasarakan uraian diatas perlunya dilakukan pengujian aplikasi pupuk 

vermikompos dengan penambahan terralyt-plus pada pembibitan tanaman kakao 

(Theobroma cacao L.). Penulis menggunakan judul “respon pertumbuhan benih 

tanaman kakao (Theobroma cacao L.) terhadap aplikasi vermikompos dan 

terralyt-plus”.
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penamabahan Terralyt-

plus dengan pemberian pupuk vermikompos yang berbeda berpengaruh terhadap 

pembibitan tanaman kakao (Theobroma cacao L.) dan pada kombinasi berapa 

penambahan Terrlayt-plus dengan dosis vermikompos dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman kakao  (Theobroma cacao L.). 

1.3Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pemberianpupuk 

vermikompos dan penambahan Terralyt-plus dengan taraf yang berbeda terhadap 

pertumbuhan tanaman kakao (Theobroma cacao L.) dan mengetahui kombinasi 

perlakuan yang sesuai untuk pembibitan tanaman kakao (Theobroma cacao L.). 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga, ada interaksi antara pemberian pupuk vermikompos dan penambahan 

terralyt-plus dengan dosis yang berbeda terhadap pada pembibitan tanaman 

kakao (Theobroma cacao L.).  

2. Diduga, pemberian pupuk vermikompos berpengaruh terhadap pertumbuhan 

benih tanaman kakao (Theobroma cacao L.). 

3. Diduga, penambahan Terralyt-plus berpengaruh terhadap peningkatan 

pertumbuhan benih tanaman kakao (Theobroma cacao L.) 
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