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I  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

 

Kakao (Theobroma cacao) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang 

penting di Indonesia (Hendrata dan Sutardi, 2009). Kakao di Indonesia merupakan 

penghasil devisa negara ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Produksi kakao 

Indonesia pada tahun 2009 mencapai nilai US$ 1,8 milyar atau meningkat 20 

persen dari tahun sebelumnya (Jauhari dan Budisantoso, 2010).  

 

 

Perkebunan kakao Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam waktu 20 

tahun terakhir dan di tahun 2007 areal perkebunan kakao Indonesia seluas 

992.448 ha. Perkebunan kakao tersebut sebagian besar (89,45%) dikelola oleh 

rakyat dan selebihnya (5,4%) perkebunan besar negara serta (5,51%) perkebunan 

besar swasta (Darwis dan Khoiriyah, 2007).  

 

 

Dari 25.715 ha pertanaman kakao yang ada di Lampung, 14.618 ha merupakan 

pertanaman kakao milik rakyat dengan pola pengusahaan secara monokultur dan 

varietas yang beragam. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan 

terjadinya penurunan produksi hingga 80% (Sulistyowati, 1997 dalam Somad dan 

Lukman, 2004). 



2 
 

 
 

Masalah yang dihadapi perkebunan kakao terutama kakao rakyat adalah 

rendahnya produktivitas dan mutu kakao tersebut. Hal itu ditentukan oleh 

penerapan teknologi prapanen seperti bahan tanaman, lingkungan fisik dan teknik 

budidaya, serta teknologi pascapanen seperti pemanenan, fermentasi, pengeringan, 

penyimpanan dan transportasi (Wardoyo, 1991 dalam Somad dan Lukman, 2004). 

 

 

Dengan kondisi harga kakao dunia yang relatif stabil dan tinggi maka perluasan 

areal perkebunan kakao Indonesia diperkirakan akan berlanjut dan hal ini perlu 

mendapat dukungan agar kebun yang berhasil di bangun dapat memberikan 

produktivitas yang tinggi. Pada tahun 2025, harapan untuk menjadi produsen 

utama kakao dunia dapat menjadi kenyataan karena pada tahun tersebut areal 

perkebunan kakao Indonesia diperkirakan mencapai 1,35 juta ha dan mampu 

menghasilkan 1,3 juta ton/tahun biji kakao (Goenadi et al., 2005 dalam Damanik 

dan Herman, 2010).  

 

 

Usaha untuk meningkatkan produksi buah kakao tidaklah mudah, karena kendala 

yang dihadapi tanaman kakao saat masih di lapang. Permasalahan yang sering 

dihadapi yaitu permasalahan hama dan penyakit. Beberapa hama dan penyakit 

dapat menyerang tanaman kakao. Tetapi yang menjadi perhatian adalah penyakit 

busuk buah yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora (Evan dan Priori, 

1987) dan penggerek buah kakao. Hama ini menggerek dan memakan daging 

buah sampai biji buah. Pada serangan berat, biji sulit dikeluarkan karena saling 

lengket dengan kulit buah. Akibat serangan hama penggerek buah kakao dapat 
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menurunkan produksi sampai 80% (Wiryadiputra dan Atmawinata, 1998 dalam 

Kandowangko, 2011). 

 

 

Metode pengendalian penggerek buah kakao dalam menggunakan penyarungan 

plastik merupakan metode yang digunakan untuk mencegah penggerek buah 

meletakkan telur di permukaan buah kakao. Namun petani beranggapan 

penyarungan buah agak sulit dilakukan terhadap buah kakao yang letaknya tinggi 

karena harus memanjat atau menggunakan tangga (Mustafa, 2003). Tetapi 

ternyata penyarungan buah dengan plastik memberikan kelembaban lebih tinggi, 

sehingga patogen dapat hidup lebih lama di permukaan kulit kakao dan 

menyebabkan meningkatnya laju busuk buah (Rosmana et al., 2010 dalam 

Samsudin dan Indriati, 2013). Diperkirakan hal tersebut terjadi disebabkan oleh 

penggunaan ukuran plastik yang tidak sesuai pada buah kakao, sehingga 

kelembaban dalam plastik meningkat. Dengan demikian penelitian perlu 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran plastik yang sesuai sehingga tidak 

menimbulkan masalah busuk buah. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran plastik untuk 

penyarungan buah kakao terhadap intensitas penyakit busuk buah kakao. 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Hama utama yang sangat merugikan adalah hama penggerek buah kakao yang 

disebabkan oleh Conopomorpha cramerella Snellen. Hama ini merupakan hama 

yang berbahaya, karena dapat menurunkan produksi sampai 82,2% (Wardoyo, 

1980 dalam Nurjanani et al., 2013 ). Pada umumnya petani dalam mengendalikan 

penggerek buah kakao menggunakan insektisida kimia sintetis. Insektisida yang 

digunakan ialah insektisida Deltametrin (Decis 2,5 EC), Sihalotrin (Matador 25 

EC), Betasiflutrin (Buldok 25 EC), Esvenvalerat (Sumialpha 25 EC). Tetapi 

kendala yang terlihat dengan menggunakan fungisida yaitu besarnya biaya yang 

harus dikeluarkan dan dapat mencemarkan lingkungan, Maka perlu dicari 

alternatif pengendalian lain. 

 

 

Saat pengendalian dengan melakukan penyarungan buah kakao yang ditujukan 

untuk melindungi buah secara mekanis dari serangan hama penggerek buah kakao 

pada umumnya telah banyak dilakukan (Munier, 2005 dalam Kresnawaty, 2010), 

yang kemudian diadopsi untuk mencegah penyakit busuk buah kakao. Tetapi 

ternyata penyarungan buah kakao dengan plastik tidak sesuai mengakibatkan 

permukaan buah menjadi lembab sehingga meningkatkan intensitas penyakit 

busuk buah kakao (Rosmana et al., 2010 dalam Samsudin dan Indriati, 2013). 

Oleh karena itu, perlu diketahui ukuran plastik penyarungan buah kakao yang 

tepat untuk menekan intensitas busuk buah kakao. Penyarungan dilakukan mulai 

buah kakao berukuran panjang sekitar 15 cm sampai buah dipanen. Cara 

penyarungan ini digunakan untuk meminimalkan gangguan penyakit saat buah 
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masih di pohon (Kalie, 1992 dalam Noorbaiti, 2012). Hal ini disebabkan P. 

palmivora menginfeksi buah kakao melalui kontak dengan permukaan buah 

kakao.  

 

 

Penyarungan buah kakao ini mencegah kontaknya spora jamur dengan permukaan 

buah. Tetapi apabila ukuran plastik terlalu kecil maka dapat menyebabkan 

kelembaban buah meningkat dan menimbulkan busuk buah kakao. Dari hal 

tersebut diduga bahwa ukuran plastik yang tidak sesuai masih berpotensi untuk 

meningkatkan intensitas busuk buah kakao. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian mengenai ukuran plastik yang akan digunakan untuk penyarungan buah 

kakao yang paling tepat untuk mengurangi intensitas penyakit busuk buah kakao.  

 

 

1.4 Hipotesis 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Penyarungan buah kakao dengan kantong plastik dapat menurunkan 

keterjadian penyakit dan keparahan penyakit busuk buah kakao. 

2. Penyarungan buah kakao dengan kantong plastik berukuran 20 x 35 cm paling 

efektif menurunkan keterjadian penyakit dan keparahan penyakit busuk buah 

kakao. 


