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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tanaman Kakao 

 Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) termasuk  famili Sterculiceae dan 

merupakan tanaman tahunan. Tanaman kakao merupakan tanaman tropis yang 

dapat tumbuh pada kelembaban 90% dan temperatur agak tinggi, serta dapat 

tumbuh baik diantara 20oC LS dan 20oC LU. Secara garis besar, tanaman kakao 

membutuhkan temperatur rata-rata tahunan 25oC, temperatur harian terendah rata-

rata tidak kurang dari 15oC. Temperatur rendah menyebabkan proses pembungaan 

terhambat (Ketaren, 1986). Menurut Syamsul Bahri (1996), kakao merupakan 

tanaman yang menumbuhkan bunga dari batang atau cabang (kelompok tanaman 

Caulifloris). Bunga kakao bisa mencapai 5.000 hingga 12.000 bunga/pohon/tahun, 

namun hanya sekitar 1 persen saja yang mampuh jadi buah. 

Kakao memiliki akar tunggang yang tumbuh lurus ke bawah. Akar lateral 

pada awal pertumbuhan tumbuh pada leher akar yang tidak jauh dari permukaan. 

Sedangkan pada tanaman dewasa akar – akar sekunder menyebar sekitar 15 – 30 

cm di bawah permukaan tanah. Pertumbuhan akar mencapai 50 cm pada umur 2 

tahun dan akan mempunyai perakaran lengkap setelah tanaman berumur 3 tahun 

(Hatta Sunanto, 1992)  

Tanaman kakao terdiri dari dua tipe yang berbeda berdasarkan warna 

bijinya. Biji kakao tidak berwarna atau putih termasuk jenis Crioll, sedangkan biji 

berwarna ungu termasuk jenis Forastero (Ketaren, 1986). Dalam mempelajari 

sifat dan karakteristik tanaman kakao pada suatu hamparan harus memperhatikan 
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fakto-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan 

karakteristik tanaman kakao pada suatu bentang lahan diantaranya adalah iklim 

dan tanah. 

1. Iklim  

 Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman kakao. Menurut Baon dkk. (2003), tanaman kakao 

dapat tumbuh pada garis lintang 20o LS – 20o LU dan pada ketinggian 0–600 

mdpl. Faktor iklim yang turut mempengaruhi pertumbuhan tanaman kakao antara 

lain suhu udara, jurah hujan, kelembaban udara, angin, dan intensitas cahaya. 

a. Suhu Udara 

Suhu merupakan faktor lingkungan yang cukup mempengaruhi fisiologis 

tanaman kakao. Untuk pertumbuhan yang optimal, kakao membutuhkan suhu 

dengan batasan tertentu, yakni suhu minimum 18–21oC dan maksimum 30–32oC. 

Tanaman kakao sangat peka terhadap penyimpangan suhu yang terlalu ekstrim 

(terlalu rendah atau terlalu tinggi).  Suhu yang terlalu rendah bisa mengahambat 

pertumbuhan dan perkembangan kakao. Pada suhu di bawah 25,5oC pembentukan 

bunga akan terhambat dan pertumbuhan tanaman menurun. Suhu yang tinggi 

menyebabkan terjadinya proses respirasi dan absobsi air yang tinggi sehingga 

terjadi proses-proses perombakan protein dan terhambatnya kinerja enzim 

(denaturasi). Terganggunya pembentukan sel generatif yang terjadi karena 

rusaknya pembelahan secara mitosis sehingga biji akan mandul atau kosong. 

Tanaman kekurangan unsur hara, karena suhu tinggi dapat mengganggu 
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perombakan-perombakan senyawa-senyawa penting bagi tanaman (Baon dkk, 

2003). 

b. Curah Hujan  

Curah hujan adalah faktor iklim yang terpenting untuk pertumbuhan 

tanaman kakao. Menurut Sihotang (2010), Curah hujan yang ideal untuk tanaman 

kakao adalah 1100-3000 mm/tahun. Curah hujan berkaitan masa pembentukan 

tunas muda dan produksi. Untuk daerah yang curah hujannya lebih rendah dari 

1200 mm/tahun masih dapat ditanami kakao, tetapi dibutuhkan air irigasi. 

c. Kelembaban Udara  

 Tanaman kakao menghendaki lingkungan yang dengan kelembaban yang 

tinggi dan konstan, yakni di atas 80%. Nilai kelembaban ini merupakan 

mikrolimat hutan tropis yang dapat menjaga stabilitas tanaman. Kelembaban 

tinggi bisa mengimbangi proses evapotranspirasi tanaman dan mengkompensasi 

curah hujan yang rendah. Namun, kelembaban tinggi yang terjadi secara terus 

menerus bisa menyebabkan jamur penyebab penyakit (Depperin, 2007). 

d. Angin  

 Menurut Baon dkk. (2003), tanaman kakao tergolong jenis tanaman yang 

rentan terhadap dorongan angin kencang. Secara langsung, angin dapat merusak 

daun, terutama daun-daun muda dan secara tidak langsung menyebabkan tanaman 

kehilangan air akibat meningkatnya proses transpirasi sehingga daun menjadi 

gugur. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi tanaman kakao dari 

angin yang kencang adalah membuat jalan pematah angin (wind breaker). 
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e. Intensitas Cahaya 

 Kakao termasuk tanaman yang mampu berfotosintesis pada suhu daun 

rendah. Fotosintesis maksimum diperoleh pada saat penerimaan cahaya pada tajuk 

sebesar 20% dari percahayaan penuh. Kejenuhan cahaya di dalam fotosintesis 

setiap daun kakao dapat membuka sempurna berada pada kisaran 3-30%, cahaya 

matahari optimal pada 15% cahaya matahari. Hal ini berkaitan pula dengan 

pembentukan stomata yang menjadi lebih besar bila cahaya yang terima lebih 

banyak (Depperin, 2007). 

2. Tanah 

 Tanaman kakao merupakan tanaman yang tidak memiliki jenis tanah 

tertentu sebagai habitat tumbuhnya, sejauh tanah tersebut memiliki sifat fisik dan 

kimia tanah yang baik. 

a. Sifat Fisik Tanah  

 Tanah dikatakan memiliki sifat fisik yang baik apabila mampu menahan air 

dengan baik, dalam hal ini memiliki aerasi dan drainase tanah yang baik. Untuk 

menunjang pertumbuhannya, tanaman kakao menghendaki tanah yang subur 

dengan solum tanah minimal 90 cm. Walaupun ketebalan solum tidak selalu 

mendukung pertumbuhan, tetapi solum tanah setebal itu dapat dijadikan pedoman 

umum untuk mendukung pertumbuhan kakao. Hal ini penting karena akar 

tunggang tanaman membutuhkan tempat yang leluasa untuk ditembusnya 

(Sihotang, 2010).  

 Tekstur tanah yang baik untuk tanaman kakao adalah lempung liat berpasir 

dengan komposisi 30-40% fraksi liat, 50% pasir, dan 10-20% debu. Susunan 
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demikian akan mempengaruhi ketersediaan air dan hara serta aerasi tanah. 

Struktur tanah yang remah dengan agregrat yang mantap menciptakan gerakan air 

dan udara didalam 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 (Baon dkk., 2003). 

b. Sifat Kimia Tanah  

 Berdasarkan sifat kimianya, tanaman kakao membutuhkan tanah yang kaya 

akan bahan-bahan organik dan memiliki pH sekitar netral. Bahan organik sangat 

bermanfaat, terutama untuk memperbaiki struktur tanah, menahan air dan sumber 

hara. Bahan organik yang dibutuhkan minimal 3%. Bahan organik yang tersedia 

di tanah akan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan tanaman. Tanaman kakao 

akan meningkat produksinya seiring dengan peningkatan kandungan bahan 

organik dari 3-6% (Sihotang, 2010). 

 Sementara pH tanah bisah dijadikan sebagai indikator tersedianya unsur 

hara di dalam tanah. Tanaman kakao masih dapat tumbuh pada kisaran pH 4-0, 

tetapi akan lebih baik tumbuh pada kisaran pH 6,0-7,0. Bila pH terlalu alkalis 

(lebih dari 8), tanaman kakao akan mengalami defisiensi terhadap unsur-unsur 

seperti Fe, Mn, Zn dan Cu sehingga tanaman akan mengalami klorosis (keadaan 

jaringan tumbuhan, khususnya pada daun, yang kekurangan klorofil, sehingga 

tidak berwarna hijau, melainkan kuning atau pucat hampir putih). Sebaliknya, bila 

pH tanah terlalu asam (Kurang dari 4), tanaman kakao akan kelebihan unsur-unsur 
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Fe, Mn, Zn, dan Cu sehingga tanaman kakao akan mengalami keracunan unsur 

hara (Baon dkk., 2003). 

B. Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Lahan adalah suatu area di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu 

yaitu dalam hal sifat atmosfer, geologi, geomorfologi, pedologi, hidrologi, 

vegetasi dan penggunaan lahan. Penggunaan lahan diartikan sebagai bentuk 

kegiatan manusia terhadap lahan, termasuk di dalamnya keadaan alamiah yang 

belum terpengaruh oleh kegiatan manusia. Langkah awal dalam proses 

penggunaan lahan yang rasional adalah dengan cara melakukan evaluasi lahan 

sesuai dengan tujuannya. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk 

penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian 

tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim (Setiawan, 2013). Untuk 

mendapatkan kesesuaian suatu lahan terhadap suatu komoditas tanaman maka 

dilakukan evaluasi lahan (Setiawan, 2010). 

Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan yang 

akan dicapai untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau 

cara yang sudah teruji. Hasil dari evaluasi lahan akan memberikan informasi atau 

arahan penggunaan sesuai dengan keperluan. Pengunaan lahan yang tidak sesuai 

dengan kemampuannya akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan lahan. Selain 

itu, kerusakan lahan akan berdampak negatif terhadap masalah budaya, sosial, dan 

ekonomi masyarakat. Hal ini dapat terjadi, misalnya seperti yang pernah terjadi di 
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Babilonia dan Mesopotamia, Euphrat dan Tigris (Sarwono Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2015). 

Evaluasi lahan merupakan salah satu mata rantai yang harus dilakukan 

agar perencanaan tataguna lahan dapat tersusun dengan baik. Dalam perecanaan 

tataguna lahan, perlu diketahui terlebih dahulu potensi dan kesesuaian lahannya 

untuk berbagai jenis penggunaan lahannya. Maka dari itu, dengan dilakukannya 

evaluasi lahan dapat diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian lahan atau 

kemampuan lahan untuk penggunaan lahan tersebut. Kesesuaian lahan mencakup 

dua hal penting (Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2015), diantaranya:  

1. Kesesuaian Lahan Aktual  

Kesesuaian lahan aktual atau kesesuaian lahan pada saat ini (current 

suitability) atau kelas kesesuaian lahan dalam keadaan alami, belum 

mempertimbangkan usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada di setiap 

satuan peta.seperti diketahui, faktor pembatas dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu: (1) faktor pembatas yang sifatnya permanen dan tidak mungkin atau tidak 

ekonomis diperbaiki, dan (2) faktor pembatas yang dapat diperbaiki dan secara 

ekonomis masih menguntungkan dengan memasukkan teknologi yang tepat. 

2. Kesesuaian Lahan Potensial  

Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang akan dicapai 

setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan lahan. Kesesuaian lahan potensial 

merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberikan masukan sesuai dengan 
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tingkat pengelolaan yang akan diterapkan, sehingga dapat diduga tingkat 

produktivitas dari suatu lahan serta hasil produksi per satuan luasnya. 

Nofelman dkk (2012) menyebutkan perbaikan atau input teknologi yang 

diberikan dapat meningkatkan kelas kesesuaian lahan aktual menjadi potensial 

sebesar satu kelas atau lebih, tergantung pada besarnya input teknologi dan faktor 

pembatas yang diperbaiki. Tingkat perbaikan yang dapat dilakukan terdiri dari 

beberapa jenis supaya perbaikan sesuai dengan asumsi yang ditetapkan, yaitu:  

a. Masukan rendah (Low input) merupakan usaha perbaikan yang dapat 

dilakukan dengan modal rendah, umumnya dapat dilakukan oleh petani, 

seperti pemupukan sederhana. 

b. Masukan sedang (Medium input) merupakan usaha perbaikan yang sudah 

mulai membutuhkan modal dan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Usaha 

perbaikan ini dapat berupa pemupukan lengkap dan berimbang, pengadaan 

kapur, pemberian amelioran, dan lain-lain. Teknologi ini dapat dilakukan 

oleh petani dalam kondisi terbatas, selebihnya harus melibatkan 

keikutsertaan peran pemerintah dan pengusaha. 

c. Masukan tinggi (High input) merupakan usaha perbaikan hanya dengan 

modal besar dan tenaga kerja dalam jumlah tertentu, seperti pembuatan 

saluran drainase dan terasering. Asumsi teknologi ini hanya dapat 

dilakukan oleh pemerintah. 

Penilaian Kesesuaian Lahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara 

lain dengan perkalian parameter, penjumlahan, atau menggunakan hukum 

minimum yaitu mencocokkan (matching) antara Kualitas Lahan dan Karakteristik 
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Lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas Kesesuaian Lahan yang telah 

disusun berdasarkan persyaratan penggunaan atau persyaratan tumbuh tanaman 

atau komoditas lainnya yang dievaluasi. Struktur Klasifikasi Kesesuaian Lahan 

menurut (FAO, 1976) dapat dibedakan menurut tingkatannya sebagai berikut: 

1. Ordo 

Ordo merupakaan keadaan Kesesuaian Lahan secara global. Pada tingkat 

ordo Kesesuaian Lahan dibedakan antara Lahan yang tergolong sesuai (S) dan 

Lahan yang tergolong tidak sesuai (N). Lahan yang termasuk ordo S adalah lahan 

yang digunakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas untuk suatu tujuan yang 

telah dipertimbangkan. Keuntungan dari hasil pengelolaan lahan itu akan 

memuaskan setelah dihitung dengan masukan yang diberikan tanpa atau sedikit 

resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya. Sementara lahan yang termasuk 

ordo N adalah lahan yang mempunyai kesulitan sedemikian rupa, sehingga 

mencegah penggunaannya untuk suatu tujuan yang telah direncanakan. Lahan 

dapat digolongkan dalam lahan yang tidak sesuai untuk usaha pertanian, baik fisik 

maupun secara ekonomi. 

2. Kelas  

Kelas merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut keadaan tingkat 

kesesuaian dalam tingkat ordo. Pada tingkat kelas, Lahan yang tergolong ordo 

sesuai (S) dibedakan kedalam tiga kelas, yaitu: Lahan sangat sesuai (S1), cukup 

sesuai (S2) dan sesuai marginal (S3). Sedangkan Lahan yang tergolong ordo tidak 

sesuai (N) tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas.  
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Lahan yang tergolong Kelas S1 berarti bahwa lahan tersebut tidak 

memiliki faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara 

berkelanjutan, atau faktor pembatas yang bersifat tidak dominan dan tidak akan 

mereduksi produktifitas lahan secara nyata. Lahan yang tergolong Kelas S2 berarti 

bahwa lahan tersebut mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan 

berpengaruh terhadap produktifitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). 

Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri. 

Sementara lahan yang tergolong Kelas S3 berarti bahwa lahan mempunyai 

faktor pembatas yang dominan, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh 

terhadap produktifitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak 

daripada Lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 

memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan kepada petani untuk 

mengatasinya. Terakhir, lahan yang tidak sesuai (N) biasanya karena mempunyai 

faktor pembatas yang sangat dominan dan/atau sulit diatasi. 

3. Subkelas 

Kelas Kesesuaian Lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas 

dan karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas terberat. Faktor pembatas 

ini sebaiknya dibatasi jumlahnya, maksimum dua pembatas, tergantung peranan 

faktor pembatas pada masing-masing subkelas. Kelas Kesesuaian Lahan yang 

dihasilkan bisa diperbaiki dan ditingkatkan kelasnya sesuai dengan masukan 

teknologi yang diperlukan (Permentan No. 79 tahun 2013). Guna mempermudah 

pembacaan kelas kesesuain lahan tingkat sub-kelas, kualitas dan karakteristik 

Lahan juga perlu dikodekan. Berikut aturan pengkodeaannya: temperatur (tc), 
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ketersediaan air (wa), ketersediaan oksigen (oa), media perakaran (rc), retensi hara 

(nr), hara tersedia (na), toksisitas (xc), sodisitas (xn), bahaya sulfidik (xs), bahaya 

erosi (eh), bahaya banjir atau genangan pada masa tanam (fh), serta penyiapan 

lahan (lp). 

C. Kriteria Kesesuaian Tanaman Kakao 

Pengetahuan tentang sifat fisik lahan merupakan dasar bagi perencanaan 

penggunaan lahan yang rasional. Dasar ini telah digunakan baik di negara maju 

ataupun negara-negara berkembang. Seluruh daerah atau negara yang sudah maju 

pada umumnya telah mempunyai informasi dasar tentang lahan, meskipun survei 

lebih lanjut sering diperlukan untuk memperoleh informasi-informasi yang lebih 

terperinci, apabila program-program pembangunan tertentu akan dilakukan. Ada 

dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya 

pengetahuan tentang kebutuhan pertanaman kakao pada lahan (Sitorus, 2004), 

diantaranya Pendekatan Fisiografis (physiographic approach) dan Pendekatan 

Parametrik (parametric approach).  

Pendekatan Fisiografis merupakan pendekatan dengan mempertimbangkan 

lahan secara keseluruhan di dalam penilaiannya.Pendekatan fisiografik ini 

umumnya menggunakan kerangka bentuk lahan (landform framework) untuk 

mengidentifikasikan satuan daerah secara alami. Sementara Pendekatan 

Parametrik merupakan pendekatan dengan menggunakan sistem klasifikasi dan 

pembagian lahan atas dasar pengaruh atau nilai ciri lahan tertentu dan kemudian 

mengombinasikan pengaruh-pengaruh tersebut untuk memperoleh kesesuaiannya. 
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Peta parametrik yang paling sederhana misalnya dapat diperoleh dengan membagi 

satu faktor ke dalam beberapa kelas dengan menggunakan nilai kritis tertentu 

untuk memberikan peta isoritmik yang sederhana.  

Tabel 1. Kriteria Kesesuaian Lahan Kakao   

Persyaratan Penggunaan/ 

Karakteristik Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N 

Temperatur (tc) 
    

Temperatur rerata (°C) 25 – 28 20 - 25 32 – 35 < 20 

  
 

28 - 32 
 

> 35 

Ketersediaan air (wa) 
    

Curah hujan (mm) pada masa   

pertumbuhan 

1.500 - 2.500 2.500 – 3.000 1.250 - 1.500 < 1.250 

  
3.000 - 4.000 > 4.000 

Lamanya masa kering (bulan) 1-2 2 - 3 3 – 4 > 4 

Kelembaban (%) 
40-65 65-75 75-85 > 85 

 35-40 30-35 <30 

Ketersediaan oksigen (oa) 
    

Drainase Baik, sedang 
Agak 

terhambat 

Terhambat, 

agak cepat 

sangat 

terhambat, 

cepat 

Media perakaran (rc) 
    

Tekstur 
Halus, agak 

halus 
sedang 

Agak kasar, 

sangat halus 
Kasar 

Bahan kasar (%) < 15 15 - 35 35 – 55 > 55 

Kedalaman tanah (cm) >100 75 – 100 50 – 75 < 50 

Gambut: 
    

Ketebalan (cm) < 100 100-200 200-300 > 300 

Kematangan saprik saprik, hemik Hemik fibrik 

Retensi hara (nr) 
    

KTK tanah (cmol) > 16 5-16 <5 - 

Kejenuhan basa (%) >35 20-35 <20 
 

 pH H2O 6,0-7,0 5,5-6,0 < 5,5 
 

  
 

7,0-7,6 < 7,6 
 

C-organik (%) >1,2 0,8-1,2 <0,8 
 

Hara Tersedia (na)     

N total (%) Sedang Rendah 
Sangat 

rendah 
- 

P2O5 (mg.kg-1
) Sedang Rendah 

Sangat 

rendah 
- 

K2O (cmol (+).kg-1
) Tinggi Sedang 

Rendah-

sangat rendah 
- 

Bahaya erosi (eh) 
    

Lereng (%) < 8 8 - 15 15 – 30 > 30 

Bahaya erosi 
sangat 

rendah 

rendah - 

sedang 
Berat 

sangat 

berat 

Bahaya banjir/genangan pada 

masa tanam (fh)     
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Tinggi (cm) - - 25 > 25 

Lama (hari) - - <7 ≥ 7 

Penyiapan lahan (lp) 
    

Batuan di permukaan (%) < 5 5 - 15 15 – 40 > 40 

Singkapan batuan (%) < 5 5 - 15 15 – 25 > 25 

Sumber: BBSDLP, 2011 

Menentukan jenis usaha perbaikan yang dapat dilakukan harus 

memperhatikan karakteristik lahan yang tergabung dalam masing-masing kualitas 

lahan. Karakteristik lahan dapat dibedakan menjadi karakteristik lahan yang dapat 

diperbaiki dengan masukan sesuai dengan tingkat pengelolaan (teknologi) yang 

akan diterapkan, dan karakteristik lahan yang tidak dapat diperbaiki. Satuan peta 

yang mempunyai karakteristik lahan yang tidak dapat diperbaiki tidak akan 

mengalami perubahan kelas kesesuaian lahannya, sedangkan yang karakteristik 

lahannya dapat diperbaiki, kelas kesesuaian lahannya dapat berubah menjadi satu 

atau dua tingkat lebih baik (Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2015). 

Sebagai syarat evaluasi lahan, dibutuhkan kriteria suatu lahan untuk pertanaman 

kakao. Pada Tabel 1 dapat dilihat kriteria kesesuaian lahan bagi tanaman kakao. 

 


