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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Botani Tanaman Kakao  

Klasifikasi tanaman kakao adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision  : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Subclass  : Dilleniidae 

Order  : Malvales 

Family  : Sterculiaceae 

Genus  : Theobroma L 

Species : Theobroma cacao L 

(Sumber: USDA,2018) 

Tanaman kakao berasal dari Amerika Selatan. Dengan tempat tumbuhnya 

di hutan hujan tropis, tanaman kakao telah menjadi bagian dari kebudayaan 

masyarakat selama 2000 tahun. Nama latin tanaman kakao adalah Theobroma 

Cacao yang berarti makanan untuk Tuhan. Masyarakat Aztec dan Mayans di 

Amerika Tengah telah membudidayakan tanaman kakao sejak lama, yaitu sebelum 

kedatangan orang-orang Eropa (Hariyadi, Ali, & Nurlina, 2017). 

Masalah mutu dan rendahnya produktivitas tanaman kakao masih menjadi 

kendala utama dalam perkakaoan nasional. Di Indonesia, produktivitas tanaman 

kakao masih sangat rendah; yaitu hanya sekitar 750 kg/hektar/tahun, sementara 

potensinya mencapai lebih dari 2 ton/hektar/tahun (Rubiyo, 2013). Selain itu biji 

kakao yang dihasilkan masih dicirikan dengan karakter citarasa yang lemah, kadar 
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kotoran tinggi, serta banyak terkontaminasi oleh serangan jamur dan mikotoksin 

(Kementerian Perindustrian, 2007). 

2.2 Morfologi tanaman Kakao 

Morfologi tanaman kakao secara umum menurut Elna Karmawati, dkk 

(2010) sebagai berikut. 

2.2.1 Batang dan cabang  

Habitat asli tanaman kakao adalah hutan tropis dengan naungan pohon-

pohon yang tinggi, curah hujan tingi, suhu sepanjang tahun relatif sama, serta 

kelembaban tinggi yang relatif tetap. Dalam habitat seperti itu, tanaman kakao akan 

tumbuh tinggi tetapi bunga dan buahnya sedikit. Jika dibudidayakan di kebun, 

tinggi tanaman umur tiga tahun mencapai 1,8 – 3,0meter dan pada umur 12 tahun 

dapat mencapai 4,50 – 7,0meter.  

Tinggi tanaman tersebut beragam, dipengaruhi oleh intensitas naungan serta 

faktor-faktor tumbuh yang tersedia. Tanaman kakao bersifat dimorfisme, artinya 

mempunyai dua bentuk tunas vegetatif. Tunas yang arah pertumbuhannya ke atas 

disebut dengan tunas ortotrop atau tunas air, sedangkan tunas yang arah 

pertumbuhannya ke samping disebut dengan plagiotrop (cabang kipas atau fan). 

2.2.2 Daun  

Sama dengan sifat percabangannya, daun kakao juga bersifat dimorfisme. 

Pada tunas ortotrop, tangkai daunnya panjang, yaitu 7,5-10 cm sedangkan pada 

tunas plagiotrop panjang tangkai daunnya hanya sekitar 2,5 cm. Tangkai daun 

bentuknya silinder dan bersisik halus, bergantung pada tipenya. Salah satu sifat 

khusus daun kakao yaitu adanya dua persendian (articulation) yang terletak di 
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pangkal dan ujung tangkai daun. Dengan persendian ini dilaporkan daun mampu 

membuat gerakan untuk menyesuaikan dengan arah datangnya sinar matahari. 

2.2.3 Akar  

Kakao adalah tanaman dengan surface root feeder, artinya sebagian besar 

akar lateralnya (mendatar) berkembang dekat permukaan tanah, yaitu pada 

kedalaman tanah (jeluk) 0-30 cm. Jangkauan jelajah akar lateral dinyatakan jauh di 

luar proyeksi tajuk. Ujungnya membentuk cabang-cabang kecil yang susunannya 

ruwet (intricate). 

2.2.4 Bunga  

Tanaman kakao bersifat kauliflori, artinya 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 (cushioll). Bunga kakao mempunyai rumus K5C5A5+5G (5), artinya, bunga 

disusun oleh 5 daun kelopak yang bebas satu sama lain, 5 daun mahkota, 10 tangkai 

sari yang tersusun dalam 2 lingkaran dan masing-masing terdiri dari 5 tangkai sari 

tetapi hanya 1 lingkaran yang fertil, dan 5 daun buah yang bersatu.  

Bunga kakao berwarna putih, ungu atau kemerahan. Warna bunga ini khas 

untuk setiap kultivar. Tangkai bunga kecil tetapi panjang (1-1,5 cm). Daun mahkota 

panjangnya 6-8 mm, terdiri atas dua bagian. Bagian pangkal berbentuk seperti kuku 

binatang (claw) dan bisanya terdapat dua garis merah. Bagian ujungnya berupa 

lembaran tipis, fleksibel, dan berwarna putih. 
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2.2.5 Buah dan biji  

Warna buah kakao sangat beragam, tetapi pada dasarnya hanya ada dua 

macam warna. Buah yang ketika muda berwarna hijau atau hijau agak putih jika 

sudah masak akan berwarna kuning. Sementara itu, buah yang ketika muda 

berwarna merah, setelah masak berwarna jingga. Kulit buah memiliki 10 alur dalam 

dan dangkal yang letaknya berselang-seling. Pada tipe criollo dan trinitario alur 

kelihatan jelas, kulit buahnya tebal tetapi lunak dan permu-kaannya kasar. 

Sebaliknya, pada tipe forastero, permukaan kulit halus; tipis, tetapi liat. Buah akan 

masak setelah berumur enam bulan. Biji tersusun dalam lima baris mengelilingi 

poros buah. Jumlahnya beragam, yaitu 20 – 50 butir per buah. 

2.3  Syarat Tumbuh Kakoa 

Untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik, tanaman kakao 

menghendaki lahan yang sesuai, yang memiliki kedaadaan iklim tertentu. Keadaan 

iklim yang sesuai untuk tanaman kakao menurut Elna Karmawati, dkk (2010), 

sebagai berikut. 

2.3.1 Curah Hujan  

Distribusi curah hujan sepanjang tahun curah hujan 1.100-3.000 mm per 

tahun. Curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun kurang baik karena berkaitan 

erat dengan serangan penyakit busuk buah. Daerah yang curah hujannya lebih 

rendah dari 1.200 mm per tahun masih dapat ditanami kakao, tetapi dibutuhkan air 

irigasi. Hal ini disebabkan air yang hilang karena transpirasi akan lebih besar dari 

pada air yang diterima tanaman dari curah hujan. 



9 

 

 

2.3.2 Suhu  

Suhu sangat berpengaruh terhadap pembentukan flush, pembungaan, serta 

kerusakan daun. Menurut hasil penelitian, suhu ideal bagi tanaman kakao adalah 

30°–32°C (maksimum) dan 18°-21°C (minimum). Kakao juga dapat tumbuh 

dengan baik pada suhu minimum 15°C per bulan. Suhu ideal lainnya dengan 

distribusi tahunan 16,6°C masih baik untuk pertumbuhan kakao asalkan tidak 

didapati musim hujan yang panjang.  

2.3.3 Sinar Matahari 

Lingkungan hidup alami tanaman kakao ialah hutan hujan tropis yang di 

dalam pertumbuhannya membutuhkan naungan untuk mengurangi pencahayaan 

penuh. Cahaya matahari yang terlalu banyak akan mengakibatkan lilit batang kecil, 

daun sempit, dan batang relatif pendek. Kakao tergolong tanaman C3 yang mampu 

berfotosintesis pada suhu daun rendah. Fotosintesis maksimum diperoleh pada saat 

penerimaan cahaya pada tajuk sebesar 20 persen dari pencahayaan penuh. 

Kejenuhan cahaya di dalam fotosintesis setiap daun yang telah membuka sempurna 

berada pada kisaran 3-30 persen cahaya matahari atau pada 15 persen cahaya 

matahari penuh. Hal ini berkaitan pula dengan pembukaan stomata yang lebih besar 

bila cahaya matahari yang diterima lebih banyak. 

2.3.4 Tanah 

Tanaman kakao dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki pH 6-

7,5; tidak lebih tinggi dari 8 serta tidak lebih rendah dari 4; paling tidak pada 

kedalaman 1 meter. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan hara pada pH 

tinggi dan efek racun dari Al, Mn, dan Fe pada pH rendah. 
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Tekstur tanah yang baik untuk tanaman kakao adalah lempung liat berpasir 

dengan komposisi 30-40 % fraksi liat, 50% pasir, dan 10-20 persen debu. Susunan 

demikian akan mem-pengaruhi ketersediaan air dan hara serta aerasi tanah. Struktur 

tanah yang remah dengan agregat yang mantap menciptakan gerakan air dan udara 

di dalam tanah sehingga menguntungkan bagi akar. Tanah tipe latosol dengan fraksi 

liat yang tinggi ternyata sangat kurang menguntungkan tanaman kakao, sedangkan 

tanah regosol dengan tekstur lempung berliat walaupun mengandung kerikil masih 

baik bagi tanaman kakao. 

2.4 Teknik Budidaya Kakao 

Peningkatan produksi dalam rangka pengembangan tanaman kakao perlu 

diikuti dengan aspek lingkungan dan teknik budidaya, sebelum melakukan 

budidaya kakao baiknya mengetahui teknik budidaya kakao. Berikut teknik 

budidaya kakao meurut Fidausil AB, dkk (2008).  

2.4.1 Persiapan Lahan 

1) Pada areal perkebunan kelapa,  

• Bersihkan perdu dan tanaman tidak produktif lainnya secara manual atau 

disemprot herbisida (secara kimiawi) 2 bulan sebelum naungan ditanam. 

• Populasi tanaman kelapa dalam yang optimum sebagai penaung kakao 

adalah 80-100 pohon/ha. Jika terlalu jarang maka pada tern pat yang kosong 

dapal ditanami Ghnsidia sp. 

2) Pada areal kebun aneka tanaman. 

• Siapkan/pilih tanaman sebagai penaung kakao yang bernilai ekonomis. 
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• Tajuk mudah diatur (tahan pangkas) dengan jarak antar penaung tanaman 6 

x 6 m atau 8 x 8 m. 

• Bersihkan lahan dan semua tanaman yang tidak berguna secara manual atau 

secara kimiawi. 

3) Pada areal hutan sekunder bekas peiadang berpmdah (areal semak belukar 

dan alang-alang). 

• Tebang pohon dan belukar. 

• Buat ajir tempat penanaman pohon penaung. 

• Selama persiapan lahan. di antara sela-sela dapat diusahakan bcborapa jcnis 

tanaman semusim sesuai dengan kebutuhan petani. Peluang pasar dan iklim 

mikro yang ada. 

2.4.2 Jarak Tanam 

Jarak tanam yang biasa diterapkan adalah: 

1) 3 m x 3 m, kebutuhan bibit per 1 ha adalah 1.111 pohon. Persediaan   sulaman 

(20%) = 222 pohon. Jumlah keseluruhan 1.333 pohon atau 1.300 (dibulatkan) 

2) 2 m x 2 m, kebutuhan bibit per 1 ha adalah 1.250 pohon. Persediaan sulaman 

20% = 250 pohon. Jumlah keseluruhan 1.500 pohon. 

2.4.3 Penanaman 

Buat lubang tanam dengan ukuran 60x60x60 cm. Pembuatan lubang tanam 

dilakukan 6 bulan sebelum tanam. Isi lubang tanam lersebut dengan pupuk hijau 

dari hasil tebasan gulma atau pupuk kandang bila tersedia. Kemudian lubang tanam 

dttutup. 3 bulan sebelum bibit kakao ditanam. Lakukan penanaman pada awal 

musim hujan Tanam lah bibit kakao bila pohon penaung telah berfungsi baik, 
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dengan kritena intensitas cahaya 30-50% dari cahaya langsung. Siapkan alat berupa 

cangkul. pisau besar yang tajam. keranjang untuk mengangkut dan mengecer bibit. 

Masukkan bibit ke dalam lubang tanam. isi tanah ke lubang hingga bibit berdiri 

tegak. 

2.4.4 Pemupukan 

Faktor pemupukan telah terbukti meningkatkan produksi tanaman. Namun 

demikian masih banyak masalah tentang pemupukan terutama dosis pemupukan, 

sebab pada kondisi tanah yang berbeda dan pada jenis tanaman serta umur yang 

berbeda maka dosis pemupukan cenderung berbeda. Idealnya bahwa aplikasi 

pemupukan adalah secara spesifik lokasi, namun disayangkan kendala keterbatasan 

biaya menyebabkan dosis pemupukan spesifik lokasi tidak dapat segera diperoleh. 

Tanah lama kelamaan dapat kehilangan unsur hara, sebab unsur hara 

tersebut selain selalu diserap oleh tanaman juga dapat hilang karena faktor lain 

misalnya hujan dan panas matahari. Tujuan pemupukan pada lahan tanaman kakao 

yang sudah berproduksi adalah untuk menambah unsur hara di dalam tanah supaya 

produktifitas kakao tinggi. 

Menurut Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tahun 2006, Dosis 

tentatif pemupukan tanaman kakao yang memiliki naungan baik, curah hujan 

cukup, sifat fisika dan kimia tanahnya baik terbagi menjadi beberapa tahun, sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Dosis Pemupukan Umum Tanaman Kakao (Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao Indonesia. 2006) 

2.4.5 Pemangkasan 

1) Untuk tanaman hasil perbanyakan generatif. macam dan cara-cara 

pemangkasannya adalah: 

• Pemangkasan bentuk, dilakukan pada saat tanaman belum menghasilkan 

(TBM) sekitar umur 8-12 bulan. Tujuannya untuk membentuk kerangka 

tanaman yang kuat dan seimbang. Caranya, petihara tiga cabang primer dari 

jorket yang kuat pertumbuhannya, lalu atur cabang-cabang sekunder yang 

tumbuhnya seimbang ke segala arah. 

• Pemangkasan pemeliharaan dan produksi, dilakukan pada tanaman yang 

telah menghasilkan (TM). Tujuan untuk mempertahankan kerangka yang 

sudah terbentuk baik dan membuat indeks luas daun (ILD) dalam kondisi 

optimum yaitu 3,7-5,7. Caranya buang cabang sekunder pada jarak 30-60 

cm dari jorket, cabang sakit, cabang balik. cabang terlindung atau cabang 

yang melindungi, cabang yang masuk jauh ke dalam tajuk tanaman di 

sebelahnya. Dilakukan 6-8 kali per tahun. Buang semua tunas air 2-4 

minggu sekali. 

• Pemangkasan pemendekan tajuk, tujuannya untuk membatasi tinggi 

tajuk tanaman maksimum 3,5-4,0 m. Dilakukan setahun sekali pada awal 
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musim hujan, hindan pemangkasan saat tanaman berbunga lebat atau ketika 

sebagian besar buah masih pentil (panjang kurang dari 10cm). 

2) Untuk tanaman hasil perbanyakan vegetative 

Bahan tanaman berasal dari tunas plagiotrop menghasilkan percabangan 

dekat ermukaan tanah dan menyemak. Adapun macam pangkasannya adalah: 

• Pemangkasan bentuk dilakukan setelah tanaman rimbun, biasanya berumur 

1 tahun. Pangkasan ini dilakukan dengan memilih semua cabang besar yang 

kuat, arah pertumbuhannya membentuk huruf V. 

• Pemangkasan selanjutnya dengan mengatur cabang-cabang sekunder, 

diusahakan arah pertumbuhannya merata, seimbang dan tidak saling 

menutup. 

• Pangkasan pemeliharaan selanjutnya sama dengan tanaman asal 

perbanyakan generatif. 

2.5 Deskripsi varietas tanaman Kakao 

2.5.1 Varietas Sulawesi 01 

Berdasarkan Keputusan Mentri Pertanian (2008) Kesesuaian wilayah 

pengembangan lokasi yang memenuhi persyaratan agroklimat kakao yaitu endemis 

penyakit pembuluh kayu (VSD), dengan tipe iklim A, B, C, D menurut klasifikasi 

Schmidt & Ferguson. Tipe tanah Alfisol, Ultisol, Inceptisol. Ketingian tempat 0-

900 mdpl, disarankan pada kelas kesesuaian lahan S1 dan S2. Potensi daya hasil 

mencapai: 1,8 – 2,5 ton/ha (populasi 1.100 pohon/ha). Karakteristik mutu biji: Berat 

per biji kering 1,10 gram, kadar kulit ari 11,3 %, kadar lemak biji 48 – 50 %. 
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Ketahanan hama dan penyakit: Agak tahan terhadap Penyakit busuk buah, tahan 

Penyakit VSD, tahan dan rentan terhadap Hama PBK. 

2.5.2 MCC 02 

Tipe tanaman: vigor tanaman sedang, tipe percabangan agak tegak; Daun: 

bentuk elips memanjang, bentuk pangkal runcing, bentuk ujung meruncing, tekstur 

permukaan daun kasar, gelombang daun tidak ada (rata), alur tulang daun jelas, 

warna flush merah muda, warna daun muda merah kecoklatan, warna daun tua 

hijau; Bunga: staminodae terbuka, antosianin pada sepala samar, antosianin pada 

petala samar, pewarnaan antosianin staminode kuat, pewarnaan antosianin pada 

tangkai kuat; Buah: bentuk elips membulat, ukuran sedang, panjang buah 20.7 cm, 

diameter buah 16.4 cm, ketebalan kulit buah 1.4 cm, warna kulit buah merah tua 

mengkilap, leher botol ada, bentuk ujung buah runcing, tekstur permukaan buah 

agak halus, kedalaman alur buah dangkal, antosianin pada alur buah kuat, jumlah 

biji per buah 43; Biji: ukuran biji besar, bentuk elips memanjang dan pipih, berat 

per biji kering 1.66 gram; Sifat-sifat khusus lainnya: daya hasil tinggi (>3 

ton/ha/th), toleran terhadap serangan hama/penyakit utama yaitu penyakit VSD, 

busuk buah dan hama PBK (Pusat PVTPP). 

2.6 Pengaruh Limbah Cair Biogas terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Salah satu pupuk organik yang digunakan adalah limbah cair biogas yang 

berasal dari kotoran sapi yang sudah difermentasi dan gasnya telah hilang. Hal ini 

menjadikan limbah cair biogas sangat baik untuk menyuburkan tanah dan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman budidaya. Tanah yang diberi limbah cair 

biogas akan lebih gembur serta mudah mengikat nutrisi dan air. Limbah cair biogas 
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tersebut juga dapat meningkatkan populasi dan aktifitas mikroorganisme tanah 

(Program Biru, 2011).  

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 telah terurai. Pengaruh pemberian pupuk organik ke dalam tanah dapat 

memperbaiki struktur tanah, aerasi tanah, mempunyai efek pengikat yang baik atas 

partikel-partikel tanah, kapasitas menahan air meningkat, serta dapat menambahkan 

unsur hara tanah. Unsur hara yang berasal dari pupuk organik lambat tersedianya 

bagi tanaman, maka perlu ditambahkan pupuk anorganik. 


