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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu jenis tanaman 

perkebunan yang terus mendapat perhatian untuk dikembangkan. Upaya 

pengembangan tanaman kakao disamping masih diarahkan pada peningkatan 

populasi (luas lahan) juga telah banyak diarahkan pada peningkatan jumlah 

produksi dan mutu hasil. Adapun aspek yang paling diperhatikan dalam usaha 

peningkatan jumlah produksi dan mutu hasil adalah penggunaan jenis-jenis kakao 

unggul dalam pembudidayaan tanaman kakao. Saat ini terdapat sejumlah jenis 

kakao unggul yang sering digunakan dalam budidaya kakao, antara lain jenis (klon) 

Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2009). Data dari 

(Dirjen Perkebunan, 2011) produksivitas kakao Indonesia relatif masih rendah yaitu 

baru mancapai rata-rata 532,17 kg ha-1, sedangkan Pantai Gading sudah mencapai 

1,5 ton ha-1.  

Luas areal perkebunan Kakao di Indonesia sebelum tahun 2016 selama 

empat tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan, turun sekitar 0,75 sampai 

dengan. 1,9 persen per tahun. Pada tahun 2016 diperkirakan luas areal perkebunan 

Kakao naik sebesar 0,84 persen dari tahun 2015 menjadi 1,72 juta hektar. Total 

ekspor Kakao lima tahun terakhir mengalami fluktuatif naik-turun peningkatan 

berkisar antara 6,48 sampai dengan 6,78 persen per tahun sedangkan penurunan 

mencapai 19,4 persen, untuk tahun 2016 total ekspor mengalami penurunan sebesar 

7,11 persen. Pada tahun 2012 total volume ekspor mencapai 387,79 ribu ton dengan 
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total nilai sebesar US$ 1,12 milyar, menurun menjadi 330,03 ribu ton pada tahun 

2016 dengan total nilai sebesar US$ 1,24 milyar (Suhariyanto,2017). 

Pemupukan memberikan konstribusi yang sangat luas dalam meningkatkan 

produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu efek pemupukan yang 

sangat bermanfaat yaitu meningkatnya kesuburan tanah yang menyebabkan tingkat 

produksi tanaman menjadi relative stabil serta meningkatkan daya tahan tanaman 

terhadap serangan penyakit dan pengaruh iklim yang tidak menguntungkan. Selain 

itu, pemupukan bermanfaat melengkapi persediaan unsur hara didalam tanah 

sehinggakebutuhan tanaman terpenuhi dan pada akhirnya tercapai daya hasil 

(produksi) yang maksimal. Pupuk juga menggantikan unsur hara yang hilang 

karena pencucian dan terangkut (dikonversi) melalui produk yang dihasilkan 

(Buah) serta memperbaiki kondisi yang tidak menguntungkan atau 

mempertahankan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan 

kakao. 

Pemanfaatan pupuk limbah cair biogas sebagai pupuk organik cair 

memberikan keuntungan yang hampir sama dengan penggunaan kompos. Sisa 

keluaran biogas yang mengandung bahan organik ini telah mengalami fermentasi 

anaerob sehingga bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman. Menurut 

Hadisuwito (2007) manfaat dari pupuk cair limbah biogas adalah dapat 

memperbaiki sifat-sifat tanah, menghasilkan produk pertanian yang aman bagi 

kesehatan dan mengandung mikroba “probiotik” yang efektif menyuburkan tanah 

dan menambah nutrisi serta mengendalikan penyakit pada tanah. Pupuk cair limbah 

biogas juga lebih mudah diserap oleh tanaman karena unsur-unsur di dalamnya 
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telah terurai. Hal ini disebabkan karena pupuk cair limbah biogas telah mengalami 

proses dekomposisi oleh bakteri anaerob di dalam tabung penampungan (Yunus, 

1991). Dalam penelitian ini penetapan dosis limbah cair biogas yang menjadi acuan 

adalah pada penelitian Panjaitan dkk (2015) yang sebelumya telah menggunkan 4 

taraf limbah biogas yang terdiri dari 0 ml limbah cair biogas/ bibit, 50 ml limbah 

cair biogas/ bibit, 100 ml limbah cair biogas/ bibit, 150 ml limbah cair biogas/ bibit. 

Bahan organik selain dapat meningkatkan kesuburan tanah mempunyai 

peran penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah. Bahan organik dapat 

meningkatkan agregasi tanah, memperbaiki aerasi dan perkolasi, serta melepasakan 

ion-ion dari logam dalam tanah sehingga dapat tersedia di dalam tanah dan diserap 

(Damanik et al, 2011). Pada masa vegetatif tanaman membentuk tubuhnya agar 

menjadi tanaman yang sehat dan kuat sehingga ia menyerap nutrient atau makanan 

sebanyak-banyaknya (Primantoro, 1997). Namun selama ini pupuk cair biogas 

tidak dimanfaatkan dengan baik. 

Berdasarakan uraian di atas perlunya dilakukan pengujian aplikasi limbah 

cair biogas sebagai nutrisi tambahan terhadap pertumbuhan dua varietas kakao. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadi interaksi antara varietas kakao dan pemberian beberapa dosis 

limbah biogas terhadap pertumbuhan awal tanaman kakao? 

2. Bagaimana pengaruh dosis limbah biogas yang berbeda terhadap 

pertumbuhan awal tanaman kakao? 

3. Apakah terdapat pengaruh limbah cair biogas terhadap pertumbuhan awal 

dari masing-masing varietas tanaman kakao?   
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari: 

1. Pengaruh interaksi antara varietas tanaman kakao dan dosis limbah biogas 

terhadap pertumbuhan awal tanaman kakao (Theobroma cacao L).  

2. Pengaruh dosis limbah biogas terhadap pertumbuhan awal tanaman kakao. 

3. Pengaruh limbah cair biogas terhadap pertumbuhan awal dari masing-

masing varietas tanaman kakao. 

1.4 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga, ada interaksi antara pemberian dosis limbah biogas cair dengan 

varietas yang berbeda terhadap pertumbuhan awal tanaman kakao 

(Theobroma cacao L). 

2. Diduga, pemberian dosis limbah biogas yang berbeda berpengaruh terhadap 

pertumbuhan awal tanaman kakao (Theobroma cacao L). 

3.  Diduga, pemberian limbah cair biogas berpengaruh terhadap pertumbuhan 

awal dari masing-masing varietas tanaman kakao (Theobroma cacao L) 


