
10 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biologi Tanaman kakao 

Kakao merupakan salah satu tanaman dari genus Theobroma dari familia 

Sterculiaceace (Backer & Backuizen van de Brink, 1963). Tanaman ini berasal 

dari hutan tropis di sekitar Amazon seperti Peru, Ecuador, Colombia dan Brazil 

(Wessel & Toxopeus, 2000). Kakao mulai diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 

1560 oleh bangsa Spanyol di Minahasa kemudian menyebar sampai Jawa Tengah 

dan Jawa Timur pada tahun 1880-an (Prawoto et al., 2008; Siregar et al., 2010). 

Sejak saat itu perkembangan budidaya kakao menjadi semakin pesat dan 

menjadikan kakao sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. 

2.1.1 Morfologi Tanaman Kakao 

Tanaman kakao merupakan tanaman berkayu dengan tinggi dapat mencapai 

3- 8 meter (van Steenis, 2008). Sistem perakaran kakao berupa akar tunggang 

(radix primaria), dan dapat mencapai kedalaman 2 meter di bawah permukaan 

tanah, sedangkan  akar cabangnya tumbuh mendatar di permukaan tanah  dengan 

kedalaman sekitar 20 cm dan panjang dapat mencapai 6 m (Wessel & Toxopeus, 

2000). Akibatnya tanaman kakao kurang tahan terhadap kekeringan (Pratowo & 

Winarsih, 2010). 

Batang tanaman kakao bersifat simpodial yang memiliki cabang orthotrop 

tumbuh tegak, serta cabang lateral yang arah pertumbuhannya ke samping dan 

biasa disebut cabang plagiotrop (Wessel & Toxopeus, 2000). Tanaman kakao 
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yang masih muda awalnya hanya memiliki batang orthotrop, baru setelah tanaman 

berumur sekitar satu tahun akan tumbuh 4-6 cabang plagiotrop (Prawoto, 2012). 

Seperti percabangannya, daun kakao juga bersifat dimorfisme. Pada 

cabang ortotrop, daun tersusun secara spiral, sedangkan pada cabang plagiotrop 

daun tersusun secara alternate (Wessel & Toxopeus, 2000). Daun kakao berbentuk 

bulat telur terbalik memanjang (obovatus-oblongus), yang memiliki panjang 

mencapai 10-48 cm dan lebar 4-20 cm (Gambar 2.1 a; Backer & Bakhuizen van 

de Brink, 1963; Van steenis, 2008). Pangkal daun umumnya membulat dengan 

ujung daun yang meruncing (acuminatus; Backer & Bakhuizen van de Brink, 

1963). Tepi daun mengombak (subundulatus; Backer & Bakhuizen van de Brink, 

1963), daun tipis dengan permukaan daun yang licin dan mengkilap (Wood & 

Lass, 1985). 

Bunga kakao bersifat kauliflori artinya bunga berkembang dari batang 

serta cabang yang tua (Gambar 2.1 b; Wessel & Toxopeus, 2000). Tempat 

tumbuh bunga tersebut lama-kelamaan akan semakin menebal dan membesar dan 

biasa disebut bantalan bunga (cushion; Wessel & Toxopeus, 2000). Tanaman 

kakao dewasa mampu menghasilkan ribuan bunga dalam satu tahun, terkadang 

dapat mencapai 50.000 bunga per tahunnya. Namun hanya sebagian kecil saja 

yang mampu diserbuk yaitu sekitar 5%, sedangkan yang mampu berkembang 

menjadi buah hanya sekitar 0,5-2% (Prawoto, 2012). 

Bunga kakao merupakan bunga sempurna dengan perhiasan bunga yang 

lengkap. Perhiasan bunga kakao terdiri atas mahkota bunga (corolla) dan kelopak 

bunga (calyx). Mahkota bunga kakao berjumlah 5 petala yang bebas satu sama 
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lain, helaiannya menggantung, berbentuk cekung dan berwarna putih, berwarna 

kuning atau kemerahan dengan panjang dapat mencapai 8-9 mm (van Steenis, 

2008), sedangkan kelopak bunganya berbentuk lanset terdiri atas 5 sepala 

berwarna putih atau keunguan yang memiliki panjang sekitar 6- 8 mm (Backer & 

Bakhuizen van de Brink, 1963).  

Bunga kakao termasuk bunga banci (hermaproditus) karena memiliki dua 

organ kelamin dalam satu kuntum bunga yakni putik dan benang sari (van Steenis, 

2008). Putik pada tanaman kakao berwarna putih dan memiliki ukuran yang 

pendek dan terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala putik (stigma), bakal buah (ovule) 

dan tangkai putik (style; Backer & Bakhuizen van de Brink, 1963). Sedangkan 

organ kelamin jantan pada tanaman kakao terdiri atas stamen dan staminodia. 

Staminodia merupakan organ kelamin jantan steril yang berwarna ungu tua 

dengan ujung putih yang berukuran 4-6 mm, sedangkan stamen berwarna kuning 

dengan tangkai yang pendek dengan diameter 2-3 mikron dan disebut sebagai 

organ kelamin jantan yang fertile (Gambar 2.1 c; Backer & Bakhuizen van de 

Brink, 1963). 

Bunga kakao dikenal sebagai bunga yang self-incompatible artinya bunga 

tersebut tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Hal tersebut dikarenakan 

bunga kakao bersifat protogini, yaitu benang sari akan masak terlebih dulu dari 

pada putiknya sehingga bunga kakao melakukan penyerbukan silang (Wessel & 

Toxopeus, 2000). Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bakal buah akan 

tumbuh menjadi buah dengan puncak pertumbuhan terjadi setelah berumur 75 

hari. Selanjutnya, pertambahan ukuran buah akan melambat dan ukuran buah 
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mencapai maksimum setelah buah berukur sekitar 170 hari (Pratowo & Winarsih, 

2010). 

 

 

Gambar 2.1 (a). Daun kakao (http://www.lotuyo.info/en/ev/plant/cacao-cocoa-tree).    

(b). Bunga kakao yang muncul dari batang, dengan kumtum bunga 

yang masih kuncup dan yang telah mekar (https://www.flickr.com 

/photos/annkelliott/6169800724) (c).Struktur bunga kakao (p) 

menunjukkan petala, (s) menunjukkan sepala, (sto) menunjukkan 

staminodia, (sta) menunjukkan stamen, (pi) menunjukkan pistil, (t) 

menunjukkan tangkai bunga dan (dt) menunjukkan dasar tangkai bunga 

(Prawoto & Winarsih, 2010). 

 

 Buah kakao termasuk buah buni dengan bentuk bulat telur menjorong 

(ovoid-ellipsoid; Backer & Bakhuizen van de Brink, 1963). Panjang buah kakao 

berkisar antara 10-32 cm dan memiliki lebar sekitar 6-12 cm (Gambar 2.2 a; 

Wessel & Toxopeus, 2000). Buah kakao memiliki kulit buah yang keras 

sedangkan daging buahnya (endocarp) lunak dengan ketebalan sekitar 2 cm. 

Permukaan kulit buah kakao pada umumnya halus dengan 5 atau 10 alur yang 

jelas.Warna dari buah kakao berbeda-beda tergantung pada kultivarnya, yaitu 

hijau, kuning, kemerahan atau keunguan (Wessel & Toxopeus, 2000). 

 Bagian paling penting yang dimanfaatkan dari buah kakao adalah bijinya. 

Biji kakao tersusun dalam lima baris mengelilingi poros buah, dalam satu buah 

b a c 
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terdapat 20-60 butir biji, tergantung pada kultivarnya. Biji kakao berbentuk 

globular sampai elipsoid dengan ukuran panjang 2-4 cm dengan lebar 1-2 cm 

(Gambar 2.2 b; Wessel & Toxopeus, 2000). Biji kakao bersifat recalcitrant yaitu 

tidak memiliki masa dorman sehingga tidak dapat disimpan lebih dari 4 - 5 

minggu. Bahkan, pada buah kakao yang terlambat dipanen dan daging buahnya 

mulai mengering maka sebagian besar bijinya telah berkecambah (Wessel & 

Toxopeus, 2000). Kondisi tersebut menyulitkan penyimpanan plasma nutfah 

kakao melalui biji. 

Kakao merupakan tanaman perkebunan yang biasa tumbuh di daerah tropis 

dengan temperatur maksimum 30-32
◦
 C dan minimum 18-21

◦ 
C. Kakao juga 

tumbuh didaerah yang memiliki curah hujan yang tinggi (1500 - 2500 mm). Daun 

kakao memiliki laju fotosintesis yang rendah sehingga  tanaman kakao dapat 

tumbuh dengan baik dibawah naungan pohon yang lebih tinggi. Asia tenggara, 

termasuk Indonesia merupakan daerah yang sangat baik untuk budidaya tanaman 

kakao, dikarenakan kondisi ekologi yang sesuai untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya (Wessel & Toxopeus, 2000). 

 

 

Gambar 2.2: (a) kuncup bunga kakao (https://varuninamdar.wordpress.com 

/2014/05/01/cocoa-flowers/) (b) bunga kakao yang telah mekar; 

(http://imgbuddy.com/cacao-tree-flower.asp) (c) buah kakao; (d) 

biji kakao (http://www.lotuyo.info/en/ev/plant/cacao-cocoa-tree). 

a 
b c d 
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2.1.2 Kultivar Tanaman Kakao 

 Kakao memiliki tiga kultivar yang umum dibudidayakan yaitu Criollo, 

Forestero, dan Trinitario (Gambar 2.3).Kakao kultivar Criollo merupakan kakao 

dengan kualitas tinggi yang dikenal sebagai kakao mulia. Kakao jenis ini memiliki 

cita rasa yang khas dan tidak pahit serta fermentasi bijinya cepat yaitu sekitar 2-3 

hari. Namun demikian, kultivar kakao ini memiliki pertumbuhan yang lemah, 

mudah terserang hama dan penyakit, serta memiliki kemampuan produksi yang 

rendah yaitu sekitar 20-40 biji per buah (Wessel & Toxopeus, 2000). Buah dari 

kakao Criollo umumnya berwarna merah atau hijau, berbentuk panjang dengan 

ujung yang runcing. Permukaan buahnya berkerut dengan kulit buah yang tipis 

dan lunak serta memiliki alur yang dalam (Gambar 2.3a). Biji kakao Criollo 

berukuran lebih besar dari kakao forestero serta memiliki kotiledon berwarna 

putih sampai ungu pucat (Wessel & Toxopeus, 2000). 

Kakao Forestero dikenal dengan kakao lindak. Kakao jenis ini memiliki 

keragaman genetik yang sangat bervariasi, memiliki pertumbuhan yang kuat serta 

relatif lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kakao ini memiliki 

kemampuan produksi yang tinggi, jumlah bijinya sekitar 30-60 per buah (Wessel 

& Toxopeus, 2000). Namun demikian, kakao jenis ini memiliki kualitas biji yang 

sedang dengan rasa yang pahit dan proses fermentasi bijinya membutuhkan waktu 

yang lebih lama (Pratowo, 2012). Buah dari kakao forestero berwarna hijau atau 

merah, berbentuk bulat dengan ujung membulat, memiliki kulit biji yang tipis dan 

keras, serta permukaan kulit buah umumnya berkerut dan memiliki alur yang 

dalam, tetapi ada juga yang halus, ukuran buah bervariasi tetapi umumnya lebih 
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kecil dari kakao mulia (Gambar 2.3 b). Ukuran biji dari kakao ini juga lebih kecil 

dengan kotiledon berwarna ungu tua dan kadang-kadang berwarna merah (Wessel 

& Toxopeus, 2000). 

Kakao Trinitario, merupakan hibrida dari jenis Criollo dan Forastero 

secara alami, sehingga kultivar kakao ini sangat heterogen (Gambar 2.3 c). 

Kakao jenis Trinitario umumnya memiliki pertumbuhan yang lebih kuat dari 

kakao Criollo. Buahnya memiliki bentuk dan ketebalan kulit yang bervariasi, 

permukaan kulit buahnya halus sampai berkerut. Buahnya berwarna keputihan, 

merah, hijau dan ungu dan jika sudah masak warnanya menjadi kuning, merah 

atau orange. Bijinya berbentuk bulat dengan kotiledon berwarna putih sampai 

ungu tua (Wessel & Toxopeus, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 :a. Kakao kultivar Criollo (http://www.amanochocolate.com 

/blog/theobroma-cacao-the-tree-of-life-varieties-ofcacao/). 

b.Forestero 

(http://www.chocri.de/blog/2013/01/25/vomkakaobaum -zur-

schokolade-wie-wird-schokolade/).c.Trinitario(http://detiktani. 

blogspot.co.id/2013/07/klasifikasi-tanaman kakao.html) 

 

 

 

 

a c b 
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2.1.3 Manfaat Kakao 

Petani membudidayakan tanaman kakao untuk dimanfaatkan buahnya. Biji 

menjadi bagian paling penting yang dapat dimanfaatkan dari buah kakao karena 

dapat diolah menjadi cocoa powder dan cocoa butter. Cocoa powder banyak 

dimanfaatkan dalam bidang pangan seperti susu coklat, hot choco, ice cream, 

pelapis permen maupun sebagai penambah cita rasa pada makanan seperti 

brownies (Gambar 2.4 a,b,c,d; Kuswartini, 2010). Selain digunakan pada produk 

pangan, cocoa powder juga dimanfaatkan pada produk kosmetik seperti 

digunakan untukspa maupun masker (Gambar 2.4 e). Cocoa butter banyak 

digunakan untuk membuat makanan ringan seperti cokelat maupun dapat 

dimanfaatkan untuk produk kosmetik dan farmasi (Gambar 2.4 f; Widyotomo & 

Mulato, 2008). 

Pulp kakao merupakan limbah dari buah coklat yang banyak dimanfaatkan 

untuk membuat nata de cocoa (Gambar 2.4 g; Pratama et al.,2013; Aisyah, 2013; 

Wessel & Toxopeus, 2000), bioherbisida (Pudjisiswanto, 2011), kertas, dan rayon 

(Harsini & Susilowati, 2010). Limbah buah kakao yang lain berupa kulit buah 

juga dapat dimanfaatkan untuk pakan teknak (Gambar 2.4 h; Puastuti, 2014; 

Murni et al., 2012; Sihombing, 2008), kompos, pupuk organik cair (Gambar 2.4 

i; Rosniawati, 2005), bahan baku pembuatan bioetanol (Pratiwi, 2010), substrat 

budidaya jamur (Mudhakir et al., 2011) maupun bahan baku pembuatan pektin 

untuk industri pangan, obat-obatan maupun kosmetik (Cahyaditha, 2011). 
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Gambar 2.4 Manfaat kakao; (a) Hot choco (http://www.brown-

gold.com/recipes/recipes/Pages/spanish-hot-chocolate.aspx) 

(b)Brownies(http://lifemadesimplebakes.com/2014/03/homemadec

osmic-brownies) (c) Ice cream (http://www.sheknows.com/holi 

days-and-seasons/articles/968745/ice-cream-cone-cupcakesrecipe) 

(d) Pelapis permen(http://anekaresepmasakanpraktis.com/resep-

mudah-membuat-cake-pop.html) 

(e)Masker(http://www.manfaatglucolife.com/cara-membuat-maske 

r-cokelat-untuk-kulit-cantik-dan-rileks/)(f)Sabun(http://creamvam 

pire.com/sabun-wajah/sabun-coklat/)(g) Nata de cacao 

(http://maluku. litbang.pertanian.go.id/ind/index. 

php?option=co_content&view=article&id=314:nata-de-cocoayang-

terbuang-yang-menyehatkan&catid=7:lain 

lain)(h)Pakanternak(http://pertaniansulawesibarat.web 

.id/index.php/info-teknologi/27-pemanfaatan-limbah -kulit-kakao-

menjadi-pakan-ternak-kambing) (i) Pupuk organic (http:// 

kanazen.blogspot.co.id/2011/03/kanazen-kakao.html) 

 

 

e 

c 

d 

h i g 

b a 

f 
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2.2 Budidaya Kakao di Indonesia dan Permasalahannya  

2.2.1 Produktivitas Kakao di Indonesia 

Kakao merupakan komoditas unggulan penghasil devisa utama bagi 

Indonesia dari sub-sektor perkebunan (FAO, 2015). Hal tersebut terbukti dengan 

total produksi kakao yang tinggi yaitu mencapai hampir 800 ribu ton pada tahun 

2013 (FAO, 2015). Nilai tersebut menempati hampir 6,4 % dari total produksi 

kakao dunia yang mencapai 4,5 juta ton per tahun (Gambar 2.5) dan 

menempatkan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah 

Pantai gading dengan nilai produksi sekitar 1,4 juta ton per tahun dan Ghana 

dengan nilai produksi mencapai 840 ribu ton per tahun (FAO, 2015). 

 

Gambar 2.5 Indonesia menempati urutan ke tiga sebagai negara produsen kakao 

terbesar di dunia di antara 5 negara dengan nilai produksi kakao 

terbesar di dunia pada tahun 2013, (FAO, 2015). 

 

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya nilai produksi kakao di 

Indonesia adalah lahan kakao yang sangat luas dan terus meningkat dari tahun ke 
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tahun. Pada tahun 2007, luas lahan kakao di Indonesia mencapai hampir 950 ribu 

hektar dan meningkat secara signifikan hampir mencapai dua kali lipat dalam 

kurun waktu 5 tahun berikutnya (FAO, 2015). Dengan luas lahan tersebut, 

Indonesia menempati urutan ke-2 sebagai negara dengan luas lahan kakao terbesar 

di dunia setelah Pantai Gading yang memiliki lahan kakao yang mencapai 2,5 juta 

ha (Gambar 2.6; FAO, 2015). 

 

Gambar 2.6 Perkembangan luas area perkebunan kakao dari beberapa negara 

penghasil kakao terbesar dunia dari tahun 2005 – 2014 (FAO, 

2015).  

 

Namun demikian, luasnya lahan perkebunan kakao di Indonesia tersebut 

tidak diikuti dengan tingginya produksi biji kakao untuk setiap hektar lahan 

perkebunan per tahunnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, produktivitas 

kakao Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2013, produktivitas kakao di 

Indonesia hanya sekitar 400 kg biji kakao per hektar lahan setiap tahunnya (FAO, 

2015). Nilai produktivitas tersebut hanya seperenam dari produktivitas kakao di 
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negara lain, seperti Thailand yang mencapai 2,5 ton per hektar lahan setiap 

tahunnya. 

Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya produktivitas 

kakao di Indonesia, diantaranya adalah adanya serangan hama dan penyakit, 

tanaman yang dibudidayakan sudah tua ataupun rendahnya kualitas bibit kakao 

yang digunakan (Wahyudi & Rahardjo, 2012). Kerusakan lahan kakao akibat 

serangan hama dan penyakit cukup tinggi dan menyerang di hampir 40 % lahan 

kakao di Indonesia (Wahyudi & Rahardjo, 2012). Tanaman kakao yang 

dibudidayakan juga tergolong tua (15 - 30 tahun) sehingga produksinya menurun. 

Hal tersebut mencakup hampir 30 % dari total keseluruhan lahan kakao nasional 

(Wahyudi & Rahardjo, 2012). 

Faktor lain yang diduga menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas 

kakao Indonesia adalah kualitas bibit yang digunakan (Wahyudi, 2007). Sampai 

saat ini, ketersediaan bibit kakao yang berkualitas masih terbatas serta memiliki 

harga relatif mahal sehingga menyulitkan petani untuk membudidayakan kakao 

berkualitas tinggi. Oleh karena itu, upaya penyediaan bibit kakao yang unggul 

dalam jumlah yang banyak guna memacu produktivitas perkebunan kakao di 

Indonesia perlu segera dilakukan. 

2.2.2 Pembibitan Tanaman Kakao di Indonesia 

Mayoritas petani di Indonesia membudidayakan kakao dengan 

menggunakan bibit yang berasal dari biji (Wessel & Toxopeus, 2000). Sebelum 

digunakan, biji kakao dibersihkan kemudian dikeringkan sampai kandungan 

airnya sekitar 40- 50%, selanjutnya dikecambahkan dan dipelihara pada media 
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tanam selama 4-6 bulan. Setelah tinggi tanaman mencapai 50- 60 cm, bibit 

kemudian siap ditanam pada lahan (Prawoto, 2012). 

Teknik pembibitan dengan cara generatif tersebut mudah dilakukan, dapat 

dihasilkan bibit dalam jumlah massal, murah, serta tidak memerlukan keahlian 

khusus. Namun demikian, tanaman yang dihasilkan dengan teknik ini memiliki 

sifat genetik yang tidak seragam (Mahrizal et al., 2013). Akibatnya bibit yang 

dihasilkan dari biji yang berasal dari tanaman indukan yang unggul tidak selalu 

akan menjadi bibit kakao yang unggul. Hal tersebut dikarenakan kakao dikenal 

sebagai tanaman yang melakukan penyerbukan silang (Limbongan, 2013). 

Kelemahan dari tanaman yang melakukan penyerbukan silang adalah timbulnya 

segregasi genetik yang memungkinkan alel-alel resesif berkumpul sehingga 

memunculkan sifat-sifat yang kurang menguntungkan (Wahyudi & Rahardjo, 

2012). Selain itu, adanya outbreeding depresion (OD) sebagai akibat adanya 

penyerbukan silang juga dapat menyebabkan menurunnya kemampuan vigoritas 

bibit yang dihasilkan (Hartati dan Sudarsono, 2014). 

Alternatif lain yang biasa dilakukan oleh petani untuk memperoleh bibit 

yang seragam dan memiliki sifat yang sama dengan induknya adalah dengan 

menggunakan teknik vegetative melalui stek (cutting), okulasi (budding) maupun 

sambung pucuk (grafting, Praswoto et al., 2006). Pembibitan dengan stek 

(cutting) dilakukan dengan cara memotong batang atau cabang tanaman kakao 

yang masih muda kemudian ditanam pada media tanah (Gambar 2.7a; Rahardjo, 

2010). Batang atau cabang tersebut akan mulai tumbuh akar setelah 3 minggu 

(Rahardjo, 2010) dan dapat digunakan sebagai bibit setelah berumur 4-6 bulan 
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(Wessel & Toxopeus, 2000). Teknik ini mampu menghasilkan tanaman dengan 

sifat genetik yang sama dengan induknya, sehingga bibit hasil stek dari indukan 

yang unggul merupakan bibit yang unggul pula (Siregar, 2010). Namun demikian, 

teknik ini memiliki kelemahan diantaranya tidak dapat digunakan untuk 

penyediaan bibit secara massal karena terbatasnya batang atau cabang yang 

digunakan untuk stek serta dapat merusak tanaman indukan. Selain itu,tanaman 

yang dihasilkan dari pembibitan dengan stek akan memiliki akar serabut sehingga 

pertumbuhannya kurang kuat dan kurang tahan terhadap kekeringan (Siregar, 

2010). 

Teknik vegetative lain mampu menghasilkan bibit dalam jumlah yang 

banyak dan berkualitas unggul adalah dengan teknik okulasi (budding; Pesireron, 

2010). Teknik ini dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari tanaman 

kakao yang memiliki sifat-sifat unggul pada kulit kayu tanaman kakao yang 

berkembang dari biji (Gambar 2.7b; Pesireron, 2010). Disamping bibit yang 

dihasilkan memiliki akar tunggang sehingga tahan terhadap kekeringan, teknik 

okulasi juga memiliki keberhasilan yang tinggi (sekitar 90 %; Rahardjo, 2010). 

Akan tetapi, teknik okulasi pada tanaman kakao memerlukan waktu yang relatif 

lama, yaitu sekitar 9 bulan. Disamping itu, teknik okulasi juga akan merusak 

tanaman induknya karena banyaknya mata tunas yang diambil dan luka yang 

dihasilkan dari pengambilan mata tunas (Pesireron, 2010). 

Teknik vegetative lain yang mampu memperbaiki teknik okulasi 

khususnya mempersingkat waktu pembibitan adalah dengan menggunakan teknik 

sambung pucuk (grafting; Sari & Susilo, 2012). Teknik ini dilakukan dengan cara 
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memotong cabang muda dari tanaman unggul kemudian disambungkan dengan 

tanaman yang berkembang dari biji (Gambar 2.7c; Sari& Susilo, 2012). Bibit 

tersebut dapat dipindah ke lapang setelah berumur 3-4 bulan (Karmawati, 2010). 

Namun demikian, pembibitan dengan caraini tidak mampu menghasilkan bibit 

dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dari terbatasnya jumlah pucuk, dapat 

merusak tanaman induk serta tingkat keberhasilannya masih rendah karena sering 

terjadi ketidakcocokan antara batang atas dengan batang bawah (Sari & Susilo, 

2012). 

 

Gambar 2.7: Perbanyakan vegetatif dengan cara a. stek (http://infopertanian-

peternakan.blogspot.co.id/2015/04/cara-stek-

tanaman.html&https:// sta.uwi.edu/cru/plants_cocoa_info.asp) 

b.okulasi.c.grafting 

(https://k6sditalmuhajirin.wordpress.com/2014/03/15/its-

showtime/& https://sta.uwi.edu/cru/plants_ cocoa_info.asp) 
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2.3 Kultur Jaringan Kakao dan Perkembangannya 

 Salah satu teknik yang dapat menghasilkan bibit dalam jumlah massal 

dengan kualitas yang seragam dan sama dengan induknya serta memiliki ciri-ciri 

morfologi yang sama dengan perbanyakan melalui biji adalah dengan 

menggunakan teknik embryogenesis somatik (Rivai et al., 2014). Embryogenesis 

somatik merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman dari sel somatik 

melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet pada 

lingkungan yang steril (Purnamaningsih, 2002). 

 Teknik embryogenesis somatik memiliki beberapa kelebihan dibandingan 

teknik kultur jaringan yang lain, diantaranya bibit yang dihasilkan memiliki akar 

tunggang sama seperti tanaman yang berkembang dari biji (Utami et al., 2007), 

selain itu embrio yang dihasilkan dari teknik ini memiliki sifat bipolar dimana 

embrio mampu berkembang membentuk tunas dan akar sehingga tidak 

membutuhkan tahap induksi akar (Abdillah, 2013). Namun demikian, teknik ini 

juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tingkat keberhasilannya masih 

rendah tergantung pada jenis tanaman, eksplan yang digunakan maupun kondisi 

lingkungan tempat eksplan dipelihara (Ardiyani & Arimarsetiowati, 2010). 

2.3.1 Perkembangan Penelitian Embriogenesis Somatik Kakao 

Embryogenesis somatik pada tanaman biasa dilakukan melalui 4 tahap, 

yaitu (1) induksi kalus embrionik, (2) induksi embrio somatik, (3) perkecambahan 

dan (4) aklimatisasi (Purnamaningsih, 2002). Pada tahap induksi kalus, ekplan 

yang telah disterilkan kemudian di isolasi dan ditumbuhkan pada media tanam. 

Selanjutnya eksplan dipelihara sampai menghasilkan kalus yang mampu diinduksi 
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untuk membentuk embrio (Rivai et al., 2014). Pada tanaman kakao, tahap induksi 

kalus biasa dilakukan dengan cara menanam eksplan pada media tanam Primary 

Callus Growth (PCG) yakni media DKW yang diberi perlakuan ZPT auksin dan 

sitokinin dengan konsentrasi tertentu. Tahapan tersebut membutuhkan waktu 

sekitar 4 minggu sampai terbentuk kalus yang embrionik (Hilyatunnisa, 2013) 

 Pada tahap induksi embrio, kalus yang bersifat embriogenik selanjutnya 

dipelihara pada media tanam tertentu. Selanjutnya, kalus akan berkembang 

menjadi embrio melalui tahapan yang spesifik, yaitu dimulai dari tahap globular, 

hati, torpedo dan kotiledon (Gambar 2.8 a,b,c,d,e; Ibrahim et al., 2013). Pada 

tahap ini, umumnya dilakukan dengan cara menanam kalus embrionik pada 

medium Embrio Development (ED) yakni medium DKW yang diberi perlakuan 

dengan penambahan ZPT auksin pada konsentrasi yang rendah. Tahapan tersebut 

membutuhkan waktu sekitar 8 minggu sampai terbentuk embrio somatik primer 

(Hilyatunnisa, 2013). Setelah itu, embrio somatik primer di tumbuhkan pada 

media ED agar membentuk embrio somatik sekunder yang dilakukan selama 8 

minggu (Avivi, 2012). 

Pada saat embrio telah berada pada tahap kotiledon, langkah selanjutnya 

adalah tahap perkecambahan. Pada tahap ini, embrio dipelihara sampai menjadi 

bibit yang memiliki tunas dan akar (Gambar 2.8 f; Plantet; Purnamaningsih, 

2002). Pada tanaman kakao, tahap perkecambahan biasa dilakukan dengan cara 

menanam embrio pada medium DKW dengan penambahan ZPT pada konsentrasi 

yang sangat rendah atau tidak ditambahkan ZPT sama sekali (Purnamaningsih, 

2002). Tahapan tersebut membutuhkan waktu sekitar 9 minggu (Avivi, 2011). 
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Tahap terakhir dari proses embryogenesis somatik sebelum bibit siap 

dibesarkan di green house adalah tahap aklimatisasi. Pada tahap tersebut, bibit 

yang telah memiliki tunas dan akar kemudian di pindahkan secara bertahap untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan ex vitro (Gambar 2.8 g; Purnamaningsih, 

2002). Pada tanaman kakao, tahap aklimatisasi biasa dilakukan dengan cara 

menanam plantet pada media arang sekam yang diberi pupuk pada pot kecil yang 

kemudian dibungkus dengan plastik. Tahapan tersebut membutuhkan waktu 

sekitar 12 minggu sampai bibit dapat dipindah ke tanah (Hasanah, 2011). 

 Teknik embryogenesis somatik telah banyak diaplikasikan untuk 

perbanyakan berbagai jenis tanaman, seperti tebu (Dewanti et al., 2013), kacang 

tanah (Husni, 2001),  jeruk (Kosmiatin,2013), cendana (Sukmadjaja, 2005), 

wortel (Mausavizadeh et al., 2010), bunga krisan (Naing et al., 2012), jati 

(Armaniar, 2002), sengon (Priyadi et al., 2006) dan jarak pagar (Anggraeni et al., 

2006). 

Pada tanaman kakao, Teknik embryogenesis somatik juga telah banyak 

diupayakan untuk digunakan dalam pembibitan kakao secara massal. 

Namun,sampai saat ini tingkat keberhasilannya masih sangat bervariasi. Menurut 

Winarsih (2002) dengan menggunakan eksplan staminodia, petala dan anther, 

tingkat keberhasilan induksi kalus dapat mencapai 76%, namun pada tahap 

induksi embrio tingkat keberhasilannya masih rendah yakni sekitar 32-47%, 

sedangkan embrio yang mampu berkembang menjadi tanaman utuh sekitar 23%. 

Avivi (2012) juga telah melaporkan bahwa induksi kalus dengan menggunakan 

eksplan staminodia, petala dan anther menunjukkan tingkat keberhasilan yang 
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sangat tinggi yakni mencapai hampir 100%, namun keberhasilan pada tahap 

induksi embrio somatiknya masih sangat rendah yaitu berkisar antara 2-12% dan 

embrio belum dapat berkembang menjadi plantet. Di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto, beberapa upaya perbanyakan bibit kakao dengan teknik 

embryogenesis somatik juga telah dilakukan dengan menggunakan eksplan dari 

tanaman kakao kultivar Criollo, tingkat keberhasilan induksi kalus sangat tinggi 

mencapai hampir 100%, namun tingkat keberhasilan induksi embrio somatik 

masih sangat rendah yaitu sekitar 1-2% dan embrio tidak mampu berkembang 

menjadi plantet (Rahayu, 2013; Purwasih, 2013; Hilyatunnisa, 2013; Hendriyani, 

2014; Fauji, 2014; dan Darwati, 2014). 

 

 

Gambar 2.8 Tahap perkembngan embrio somatik kakao: (a) globular; (b) hati; 

(c) torpedo (Avivi,2011); (d) kotiledon; (e) plantlet; (f) tahap 

aklimatisasi (Li et al., 1998)  

 

a b 

f e d 

c 
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Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat 

keberhasilan induksi embrio tanaman kakao pada penelitian- penelitian yang telah 

dilaporkan adalah jenis eksplan dan Zat Pengatur Tumbuh yang digunakan. Salah 

satu jenis eksplan yang banyak dicobakan untuk meningkatkan keberhasilan 

induksi embrio somatik adalah dengan menggunakan ekspan kotiledon dari 

embrio somatik primer (Winarsih, 2003). Teknik induksi embrio dengan 

menggunakan eksplan dari embrio somatik primer tersebut biasa disebut teknik 

embrio somatik sekunder  (ESS; Yang et al., 2013). 

Penggunaan teknik teknik ESS telah banyak dilaporkan untuk 

meningkatkan keberhasilan induksi embrio somatik suatu tanaman. Menurut 

Inpuay (2008), teknik ESS memiliki potensi lebih besar untuk membentuk embrio 

somatik dibandingkan dengan teknik embryogenesis somatik primer. Hal tersebut 

diduga terjadi karena eksplan menjadi lebih responsive dan tingkat sensitivitas sel 

untuk terinduksi embrio somatik tinggi (Pesce & Rugini, 2004). Namun demikian, 

teknik ESS juga memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah membutuhkan 

waktu yang lebih lama karena dilakukan subkultur beberapa kali sehingga hal 

tersebut juga menyebabkan biaya yang dikeluarkan lebih banyak. 

Sampai saat ini, teknik ESS telah banyak diaplikasikan untuk 

meningkatkan keberhasilan induksi embrio somatik. Pada tanaman kelapa sawit, 

teknik ESS mampu memproduksi embrio dengan tingkat keberhasilan yang cukup 

tinggi (78 %), sedangkan produksi bibit dengan menggunakan teknik embrio 

somatik pimer hanya mampu menghasilkan embrio dengan tingkat keberhasilan 

sekitar 40% (Inpuay, 2008). Pada tanaman mangga dengan menggunakan eksplan 
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kotiledon, tingkat keberhasilan induksi embrio somatik sekundernya mencapai 

90% sedangkan induksi embrio somatik primernya 75% (Hindayaningrum, 2014). 

Pada tanaman cendana, penggunaan teknik ESS mampu meningkatkan 

keberhasilan induksi embrio somatik sampai sekitar 90 %, sedangkan jika 

menggunakan ES primer hanya mencapai sekitar 60% (Sukmadjaja, 2005).Pada 

tanaman anis (Pimpinella anisum L.), penggunaan teknik ESS berhasil 

menginduksi pembentukan embrio somatik dengan tingkat keberhasilan mencapai 

13%, sedangkan keberhasilan induksi embrio somatik primernya hanya sekitar 4% 

(Rosiana, 2007). 

Teknik induksi embrio somatik sekunder juga telah diaplikasikan untuk 

perbanyakan bibit kakao secara massal, namun tingkat keberhasilannya masih 

rendah. Maximova et al., (2002) telah mencoba menginduksi embrio somatik 

sekunder dari eksplan kotiledon, namun tingkat keberhasilan induksi embrionya 

hanya sekitar 2-27% tergantung pada genotype yang digunakan. Alemanno et al., 

(2008) melaporkan keberhasilan induksi embrio somatik sekunder dari eksplan 

kotiledon sekitar 30 % sedangkan keberhasilan induksi embrio somatik primernya 

hanya 10%. Quanino & Dwomo (2012) mencoba meningkatkan keberhasilan 

tersebut dengan menggunakan eksplan kotiledon pada tanaman kakao kultivar 

forestero, tingkat keberhasilan induksi embrio somatik sekundernya tinggi yakni 

90% sedangkan keberhasilan induksi embrio somatik primernya hanya sekitar 

20%. Sedangkan pada tanaman kakao Forastero di kabupaten Banyumas, 

penggunaan teknik induksi embrio somatik sekunder dengan menggunakan 
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eksplan kotiledon belum pernah dilakukan sehingga dalam skripsi ini akan 

dilaporkan hasil penelitian tentang hal tersebut untuk pertama kalinya. 

2.4 Zat Pengatur Tumbuh 

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap keberhasilan induksi 

embrio somatik sekunder (ESS) adalah zat pengatur tumbuh (ZPT)  yang 

ditambahkan ke dalam medium tanam. ZPT yang biasa digunakan untuk 

menginduksi embrio somatik sekunder pada tanaman kakao adalah auksin 

maupun sitokinin. Salah satu jenis salah auksin yang banyak digunakan untuk 

induksi ESS adalah asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D), sedangkan satu jenis 

sitokinin yang banyak digunakan untuk induksi ESS adalah Thidiazuron (TDZ). 

2.4.1. 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (24-D) 

2,4-D merupakan auksin sintetis yang tersusun atas klor, karbon, 

hydrogen, dan oksigen dan memiliki rumus kimia C8H6CL12O3 dengan berat 

molekul 221,04 g/mol (Gambar 2.10; Salisbury & Ross, 1992). 2,4-D merupakan 

auksin yang lebih stabil dibandingkan auksin yang lain, karena tidak mudah 

mengalami kerusakan akibat cahaya dan pemanasan saat sterilisasi (Hendaryono 

& Wijayani, 1994). 

 

Gambar 2.9 Struktur bangun asam 2,4-diklorofenoksiasetat (Salisbury & Ross, 

1992) 
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Fungsi 2,4-D yang paling penting pada kultur jaringan tumbuhan adalah 

merangsang terjadinya pembelahan sel (Salisbury & Ross, 1992). Pada 

konsentrasi yang rendah 2,4-D mampu merangsang proses pembelahan dan 

pembesaran sel pada eksplan yang ditanam (Salisbury & Ross, 1992) sedangkan 

pada konsentrasi yang lebih tinggi (10
-6

) 2,4-D justru dapat menghambat 

pertumbuhan dan pembelahan sel eksplan tersebut (Lestari et al., 2013). 

Mekanisme kerja 2,4-D dalam pembesaran dan pembelahan sel erat 

kaitannya dengan kemampuan auksin dalam pelonggaran dinding sel. Berdasarkan 

teori pertumbuhan asam, auksin mampu melonggarkan dinding sel dengan cara 

meningkatkan pompa ion H
+
 ke dalam dinding sel sehingga menyebabkan pH 

dinding sel menjadi asam. pH yang asam tersebut menyebabkan enzim-enzim 

yang berperan dalam degradasi ikatan polisakarida pada dinding sel menjadi aktif 

dan akan memutus ikatan polisakarida pada dinding sel tersebut. Akibatnya air 

dapat masuk ke dalam sel dan tekanan turgor naik sehingga menyebabkan dinding 

sel menjadi longgar (Lestari et al., 2013). 

Auksin juga dikenal mampu meningkatkan produksi etilen di dalam sel 

(Sutanto & Aziz, 2006). Peningkatan konsentrasi etilen di dalam sel dapat 

merangsang aktivitas enzim selulase dan pektinase. Kedua enzim tersebut mampu 

menurunkan ikatan selulosa dan pektin pada dinding sel sehingga ikatan antar sel 

menjadi longgar. Akibatnya sel-sel tersebut akan mudah terlepas dan berkembang 

menjadi embrio-embrio baru (Sutanto & Aziz, 2006). 

 Pada embryogenesis somatik, 2,4-D telah banyak dicobakan untuk 

meningkatkan keberhasilan induksi embrio somatik sekunder pada beberapa 
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tanaman. Sutanto (2013) melaporkan bahwa keberhasilan induksi embrio somatik 

sekunder dengan penambahan 5mg/L 2,4-D mampu menginduksi embrio somatik 

sekunder pada tanaman papaya dengan persentase keberhasilan sebesar 75% dan 

pada konsentrasi yang lebih rendah yakni 1 mg/L 2,4-D keberhasilan induksi 

embrio somatik sekundernya lebih rendah yakni 25%. Pada tanaman jambu biji 

penambahan 1 mg/L 2,4-D juga telah dilaporkan mampu menginduksi embrio 

somatik sekunder dengan persentase 4% sedangkan penambahan 2,5 mg/L 2,4-D 

hanya mampu menginduksi embrio somatik sekunder dengan persentase yang 

masih sangat rendah yakni hanya 2% (Rivai, 2012). 

Pada tanaman kakao, penggunaan 2,4-D untuk menginduksi embrio 

somatik sekunder juga telah dicobakan dan menunjukan hasil yang bervariasi. Li 

(1998) melaporkan bahwa penambahan ZPT 2,4-D ke dalam medium tanam 

dengan konsentrasi 9 µM mampu menginduksi pembentukan ESS dengan 

persentase keberhasilan mencapai 50 %, dari keberhasilan induksi embrio somatik 

primer yang hanya mencapai 1 %. Sedangkan Quanino & Dwomo (2012) 

melaporkan bahwa menambahan 1 mg/L 2,4-D  pada media tanam mampu 

menginduksi embrio somatik sekunder kakao kultivar forestero dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi yakni 90 % sedangkan penggunaan perlakuan tersebut 

pada konsentrasi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 1µM 2,4-D justru 

menghambat pembentukan ESS.  
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2.4.2 Thidiazuron (TDZ) 

 TDZ merupakan senyawa organik sitokinin sintetis yang memiliki rumus 

molekul C9H8N4O5 dengan berat molekul 220, 251 (Gambar 2.9). TDZ berfungsi 

dalam memacu perkembangan sel, pembentukan organ serta perkembangan tunas 

(Salisbury & Ross, 1995). Menurut Mok & Mok (2001), TDZ memiliki 

kemampuan untuk menginduksi tunas yang lebih baik dibandingkan dengan 

sitokinin yang lain seperti zeatin, kinetin ataupun 6-benzylaminopurin. 

 

Gambar 2.10 Rumus Bangun Thidiazuron (Salisbury & Ross, 1995) 

Kemampuan TDZ dalam induksi pembentukan embrio somatik tersebut 

diduga karena TDZ dapat menempel pada salah satu sisi dari Cytokinin Binding 

Protein (CBP) yang terdapat pada membran sel sehingga mampu merangsang 

produksi sitokinin endogen (Kusmianto, 2008). Dengan demikian, kadar sitokinin 

yang meningkat di dalam sel akan memacu terjadinya pembelahan sel maupun 

merangsang morfogenesis suatu jaringan. TDZ juga mampu menghambat kerja 

enzim sitokinin oksidase. Enzim tersebut dikenal sebagai enzim yang mampu 

mendegradasi sitokinin. Dengan demikian terhambatnya kerja enzim tersebut, 

adanya maka reaktivitas sitokinin menjadi tidak terhambat (Kusmianto, 2008). 

Adanya enzim sitokinin di dalam sel bersamaan dengan adanya auksin pada 

konsentrasi tertentu akan menyebabkan hubungan antar sel menjadi longgar 
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sehingga terinduksi pembentukan embrio-embrio yang baru (Sutanto & Aziz, 

2006). 

Upaya peningkatan keberhasilan induksi ESS dengan TDZ telah banyak 

dilaporkan. Pada tanaman cendana, penambahan TDZ dengan konsentrasi 2 mg/L  

ke dalam medium tanam berhasil meningkatkan keberhasilan induksi ESS 

mencapai sekitar  88 %, sedangkan pada medium dengan penambahan 0,5 mg/L  

TDZ hanya mampu menginduksi pembentukan embrio dengan tingkat 

keberhasilan mencapai sekitar 60 %. Pada tanaman anis (Pimpinella anisum L.)  

penambahan 1 mg/L TDZ mampu menginduksi ESS sebanyak 4% dan 

penambahan pada konsentrasi yang lebih tinggi yakni sebanyak 3 mg/L TDZ 

mampu menginduksi embrio somatik sekunder dengan persentase yang lebih 

tinggi yaitu 13%. 

Pada tanaman kakao, penambahan TDZ pada media tanam untuk 

menginduksi embrio somatik sekunder pertama kali dilaporkan oleh Li (1998) 

dengan penambahan 22,7 µM TDZ mampu menginduksi pembentukan ESS 

dengan keberhasilan pembentukan sekitar 50 embrio somatik sekunder dari satu 

embrio somatik primer. Sedangkan penelitian Quanino & Dwomo (2012) 

melaporkan bahwa menambahan 1 µM dan 10 µM TDZ pada medium tanam 

merupakan konsentrasi optimum untuk menginduksi embrio somatik sekunder 

tanaman kakao kultivar Forestero dengan keberhasilan hampir mencapai 90%. Di 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto perlakuan penambahan TDZ pada media 

tanam untuk menginduksi embrio somatik primer tanaman kakao kultivar 

Forastero juga telah dilakukan oleh Hendriyati (2014) dengan penambahan 10
-8 

M 
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TDZ, namun keberhasilannya masih sangat rendah yakni 2%. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini akan dilakukan uji perlakuan TDZ pada media tanam untuk 

meningkatkan keberhasilan induksi embrio somatik tanaman kakao kultivar 

Criollo dengan menggunakan teknik induksi embrio somatik sekunder. 
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