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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan dari sektor perkebunan 

di Indonesia karena mampu menjadi sumber devisa utama. Pada tahun 2007, nilai 

eksport kakao Indonesia mencapai hampir 800 juta US$ dan meningkat menjadi  

hampir 1,5 milyar US$ pada tahun 2013 (FAO, 2015). Nilai ekspor tersebut 

menempatkan kakao di urutan ketiga untuk komoditas  ekspor utama Indonesia 

setelah kelapa sawit (hampir US$ 9 milyar per tahun) dan karet (lebih dari US$ 

1,8 milyar per tahun). 

Nilai eksport kakao Indonesia yang tinggi tersebut di dukung oleh 

produksi kakao yang melimpah. Pada tahun 2007- 2013 jumlah produksi  kakao 

Indonesia mencapai hampir 7,8 ribu ton per tahunnya (FAO,2015). Produksi 

tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia 

setelah Pantai  Gading  dengan total produksi  14,4 ribu ton per tahun dan Ghana 

dengan total produksi hampir 8,4 ribu ton per tahunnya (FAO,2015). 

Produksi kakao Indonesia yang tinggi tersebut ditopang oleh ketersediaan 

lahan kakao yang luas dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 luas 

lahan kakao Indonesia hampir 950 ribu hektar sedangkan pada tahun 2013 

mencapai hampir 1,7 juta ha (FAO, 2015). Luas lahan tersebut menempatkan 

Indonesia pada urutan kedua setelah Pantai Gading yang memiliki luas lahan 

kakao sekitar 2,5 juta ha (FAO, 2015). 
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Salah satu kendala dalam budidaya kakao di Indonesia adalah rendahnya 

produktivitas lahan kakao yang cenderung menurun selama delapan tahun 

terakhir. Pada tahun 2007 produktivitas kakao Indonesia mencapai 800 kg biji 

kakao per hektar lahan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2013 produktivitas 

kakao menurun hampir dua kali lebih rendah menjadi sekitar 400 kg biji kakao 

untuk setiap hektar lahan per tahunnya (FAO, 2015). Produktivitas tersebut jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas kakao di Thailand dan Guatemala 

yang mencapai antara 2,5 sampai 3 ton per hektar lahan per tahunnya (Gambar 

1.1). Dengan nilai produktivitas yang rendah tersebut, Indonesia hanya menempati 

urutan ke 29 dari 58 negara produsen kakao di (FAO, 2015). 

 

Gambar 1.1 Produktivitas Kakao Indonesia dibandingkan dengan dua 

negara dengan produktivitas kakao tertinggi di dunia (FAO, 

2015). 

 

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas kakao di Indonesia adalah 

kurang tersedianya bibit kakao yang berkualitas (Wahyudi, 2007). Pada umumnya 

pembibitan kakao di Indonesia dilakukan dengan perbanyakan secara generatif  

atau dengan menggunakan biji (Susanti,2014). Teknik ini mudah dilakukan, 
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murah, tidak membutuhkan ketrampilan khusus dan tanaman memiliki sistem 

perakaran yang kuat (Winarno, 1995). Namun demikian, teknik pembibitan 

dengan cara generative tidak mampu menghasilkan bibit yang memiliki kualitas 

yang unggul dan seragam. Hal tersebut karena kakao merupakan tanaman yang 

melakukan penyerbukan silang (Limbongan& Djufry, 2013). Bunga kakao 

bersifat protogini sehingga kepala putiknya mekar dan matang lebih awal dari 

pada benang sari (Wahyudi et al., 2006). Hal ini dapat menyebabkan terhalangnya 

serbuk sari dan putik dari bunga yang sama untuk melakukan penyerbukan 

sendiri. Penyerbukan silang dapat memunculkan resiko adanya Outbredding 

Depression (OD) yang dapat menyebabkan berkumpulnya alel-alel resesif yang 

dapat memunculkan sifat-sifat yang kurang menguntungkan pada keturunannya. 

OD juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan hasil pada F1 karena 

persilangan dengan induk yang memiliki daya hasil berbeda akan menghasilkan 

keturunan yang memiliki daya hasil lebih rendah dari induk terbaiknya. Selain itu, 

penyerbukan silang dapat menyebabkan penurunnya kemampuan vigoritas biji 

yang menyebabkan produktivitas biji kakao juga menurun (Hartati & Sudarsono, 

2014). 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan pembibitan tanaman kakao secara vegetative seperti stek, 

okulasi dan sambung pucuk (Praswoto et al., 2006). Ketiga teknik tersebut 

mampu menghasilkan bibit unggul yang memiliki sifat genetik sama dengan 

induknya dan dengan teknik yang mudah dilakukan (Mahrizalet al., 2013). 

Namun demikian, teknik ini tidak dapat menghasilkan bibit dalam skala besar 
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karena terbatasnya bagian tanaman yang digunakan, serta dapat merusak tanaman 

induk (Oktavia et al., 2003). 

Alternatif  lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan bibit unggul 

adalah dengan teknik kultur jaringan (Abdillah, 2013) khususnya  embryogenesis 

somatik. Embryogenesis somatik adalah teknik perbanyakan tanaman dengan 

menginduksi embrio dari sel somatik untuk  membentuk tumbuhan baru tanpa 

melalui fusi gamet pada lingkungan yang aseptik (Purnamaningsih, 2002). Teknik 

embryogenesis somatik mampu menghasilkan bibit secara massal hanya dengan 

menggunakan bagian kecil dari tanaman, sehingga tidak merusak tanaman induk. 

Selain itu, bibit yang dihasilkan dari perbanyakan ini akan memiliki sifat genetik 

yang sama dengan induknya karena menggunakan sel somatik. Keunggulan lain 

dari embryogenesis somatik dibandingkan kultur jaringan lain adalah embrio yang 

dihasilkan bersifat bipolar artinya embrio tersebut memiliki dua calon meristem 

yakni meristem tunas dan meristem akar. Pada tahap perkembangannya, anatomi 

dan sifat dari embryogenesis somatik menyerupai embrio zigotik yang 

berkembang dari biji (Abdillah, 2013). 

Teknik embryogenesis somatik ini sudah banyak diaplikasikan untuk 

perbanyakan bibit pada berbagai jenis tanaman dengan persentase keberhasilan 

yang bervariasi antara satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain. Sukmadjaja 

(2005) telah mencoba teknik ini pada tanaman cendana dengan tingkat 

keberhasilan mencapai 87%. Teknik ini juga berhasil digunakan untuk berbagai 

jenis tanaman lain, diantaranya pada tanaman jeruk siam dengan tingkat 

keberhasilan mencapai 55% (Kosmiatin et al., 2013), kelengkeng dengan tingkat 
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keberhasilan 14% (Roostika et al., 2009), kacang tanah dengan tingkat 

keberhasilan mencapai 86% (Husni et al., 2001). Hasil yang paling baik 

dilaporkan pada tanaman tebu dengan tingkat keberhasilan hampir 100% 

(Dewanti et al., 2013), dan kopi mencapai hampir 100% (Riyadi & Tirtoboma, 

2004). Sedangkan pada beberapa tanaman tingkat keberhasilannya masih rendah, 

seperti pada tanaman jati belum berhasil diperbanyak dengan teknik tersebut 

(Armaniar, 2002). 

Teknik embryogenesis somatik juga telah banyak diaplikasikan untuk 

memproduksi bibit kakao, namun tingkat keberhasilannya masih relatif rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Avivi (2010) dengan menggunakan eksplan 

staminodia, petala dan anther yang ditanam pada media MS yang diberi perlakuan 

penambahan 24-D menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan induksi embrio 

somatik masih relatif rendah, yaitu kurang dari 50 %. Tingkat keberhasilan 

induksi embrio somatik dengan menggunakan eksplan embryo zigotik hanya 

sekitar 30 % (Avivi , 2011; Winarsih et al., 2002). Eksplan yang lain seperti 

mahkota, staminodia dan anter juga memberikan tingkat keberhasilan induksi 

embrio somatik yang relatif rendah, sekitar 10-42% (Winarsih et al., 2003) 

Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, beberapa penelitian untuk 

menginduksi pembentukan embrio somatik pada tanaman kakao juga telah 

dilakukan. Rahayu (2013), Purwasih (2013), Hilyatunnisa (2013),  Hendriyati 

(2014), Fauzi (2014) dan Darwati (2014) melaporkan bahwa dengan 

menggunakan eksplan staminodia dan petala, tingkat keberhasilan induksi kalus 
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cukup tinggi, yaitu sebesar 90%, namun demikian, tingkat keberhasilan pada 

tahap induksi embrio masih sangat rendah, yaitu sekitar 1 - 2 %.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan 

induksi embrio somatik adalah dengan menginduksi embrio somatik sekunder, 

yaitu menginduksi pembentukan embrio somatik dari sel embrio somatik primer 

(Maximova, 2002). Pada umumnya, eksplan yang digunakan adalah kotiledon dari 

embrio somatik (Inpuay & Te-chato, 2012). Teknik tersebut telah banyak 

diaplikasikan untuk meningkatkan keberhasilan induksi embrio somatik. Pada 

tanaman kelapa sawit, tingkat keberhasilan induksi embrio somatik sekunder 

dengan menggunakan eksplan kotiledon dapat mencapai hampir 78%, sedangkan 

tingkat keberhasilan induksi embrio somatik primer hanya setengahnya yakni 

sekitar 40% (Inpuay & Te-chato, 2012). Pada tanaman mangga, embrio somatik 

sekunder berhasil di induksi dengan tingkat keberhasilan mencapai 90% 

sedangkan keberhasilan induksi embrio somatik primernya kurang dari 75% 

(Hindaningrum, 2014) 

Teknik induksi embrio somatik sekunder juga telah diaplikasikan untuk 

perbanyakan bibit kakao, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. 

Alemanno et al., (2008) telah mencoba menginduksi embrio somatik sekunder 

dari eksplan kotiledon dengan persentase keberhasilan sekitar 30%. Maximova et 

al., (2002) melaporkan tingkat keberhasilan induksi embrio somatik sekunder 

pada tanaman kakao sekitar 2-27% tergantung pada genotype yang digunakan. 

Hasil penelitian yang lebih baik dilaporkan oleh Quanino & Dwomo (2012) 

dengan tingkat keberhasilan induksi embrio somatik sekunder dapat mencapai 
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hampir 90% sedangkan keberhasilan induksi embrio somatik primer hanya sekitar 

20%. 

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan induksi embrio somatik sekunder 

pada tanaman kakao genotip Forastero di kabupaten Banyumas dengan 

menggunakan eksplan kotiledon belum pernah dilakukan, oleh karena itu pada 

penelitian ini akan dilaporkan hasil dari penggunaan eksplan tersebut dan tingkat 

keberhasilan induksi embrio somatik sekunder yang terbentuk. 

Selain penggunaan eksplan yang tepat, faktor lain yang diduga 

berpengaruh untuk  meningkatkan keberhasilan induksi embrio adalah dengan 

menggunakan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) yang tepat. ZPT yang digunakan 

untuk menginduksi embryogenesis somatik yang memiliki tingkat keberhasilan 

yang relatif tinggi salah satunya adalah Thidiazhuron (TDZ). Perlakuan tersebut 

mampu menginduksi embrio pada beberapa tanaman, seperti cendana 

(Sukmadjaja, 2005), anggrek (Tyas, 2014), jarak pagar (Anggraeni et al., 2012), 

mangga (Hindaningrum, 2013), bunga lili (Kurniati et al., 2012), bunga sedap 

malam (Roostika, 2005), tanaman anis (Pimpinella anisum L. ; Roostiana, 2007)  

dan anturium (Winarto et al., 2010). 

Penambahan TDZ ke dalam medium tanam untuk menginduksi 

pembentukan embrio somatik sekunder pada tanaman kakao juga telah 

dilaporkan. Li et al., (1998) melaporkan bahwa dari satu buah embrio somatik 

primer dapat membentuk 50 embrio somatik sekunder meskipun persentase 

keberhasilannya tidak dilaporkan. Quanino & Dwomo (2012) juga telah 

melaporkan pentingnya penambahan TDZ ke dalam medium tanam untuk 
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menginduksi pembentukan induksi embrio somatik sekunder pada kakao kultivar 

Forestero. Penambahan TDZ dan 2,4-D untuk menginduksi embrio somatik 

sekunder tanaman kakao genotype Forastero yang banyak dibudidayakan oleh 

petani di wilayah Banyumas belum pernah dilaporkan. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan dilaporkan hasil perlakuan tersebut untuk pertama kalinya. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh penambahan Thidiazuron ke dalam medium tanam terhadap 

tingkat keberhasilan induksi embrio somatik sekunder tanaman kakao 

(Theobroma cacao L.). 

2. Menguji pengaruh penambahan Thidiazuron yang dikombinasikan dengan 2,4-

Diclorofenoxyacetic acid ke dalam medium tanam terhadap tingkat 

keberhasilan induksi embrio somatik sekunder tanaman kakao (Theobroma 

cacao L.). 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam kultur jaringan khususnya 

Embryogenesis somatik tahap induksi embrio somatik sekunder pada tanaman 

kakao (Theobroma cacao L.) dan melatih kemampuan menulis Karya Imiah 

dalam bentuk Tugas Akhir (Skripsi). 
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2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai kultur jaringan, 

khususnya embryogenesis somatik tahap induksi embrio somatik sekunder pada 

tanaman kakao (Theobroma cacao L.). Sehingga keberhasilan induksi embrio ini 

dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian tahap selanjutnya. 

3. Bagi Petani 

Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan bibit unggul dalam jumlah besar 

dan dengan biaya yang terjangkau sehingga dapat membantu petani kakao di 

Indonesia yang umumnya masih menggunakan bibit yang berasal dari teknik 

konvensional, agar dapat menggunakan bibit dari hasil embryogenesis somatik, 

sehingga diharapkan hal tersebut dapat memaksimalkan potensi produktivitas 

lahan kakao di Indonesia. 

4. Bagi Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan 

meningkatkan ketertarikan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang dapat 

meningkatkan keberhasilan embryogenesis somatik tanaman kakao sampai tahap 

aklimatisasi. 
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