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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Provinsi Lampung 

yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung. Luas areal tanaman 

kakao yang dikelola oleh rakyat di Provinsi Lampung tahun 2009 mencapai 39.576 

Ha dengan produksi 27.429 ton, sedangkan milik swasta luas areal kakao 3.198 Ha 

dengan produksi 4.037 ton. Tahun 2009 volume ekspor komoditas perkebunan 

Lampung sebesar 4.643.393,68 ton, sedangkan volume ekspor kakao Lampung pada 

tahun 2009 mencapai 96.979,65 ton atau 2,08 %. Nilai ekspor perkebunan Provinsi 

Lampung 4.080.552.124 US $, nilai ekspor kakao Lampung tahun 2009 mencapai 

228.546.507 US $ atau 5,60 % (Dinas Perkebunan Lampung, 2013). 

Pada tahun 2011, areal perkebunan kakao Indonesia tercatat seluas 914,051 Ha. 

Sekitar 87,4% perkebunan dikelola oleh rakyat, 6,0% perkebunan besar negara dan 

6,7% perkebunan besar swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012). Keberhasilan 

perluasan areal tersebut telah memberikan hasil nyata bagi peningkatan pasar kakao di 

dunia. Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai produsen kakao terbesar kedua 

setelah Pantai Gading pada tahun 2002. Walaupun kembali tergeser ke posisi ketiga 

oleh Ghana pada tahun 2003. Menjelang akhir tahun 2011 ini, Indonesia kembali 

menempati posisi kedua menggeser Ghana dengan peningkatan produksi menjadi 850 

ribu ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012). 
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Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) yang ditanam di perkebunan mempunyai 

beberapa macam kultivar seperti kultivar Forastero atau kakao Lindak, Criollo atau 

kakao Mulia, Trinitario atau hasil persilangan Forastero dan Criollo. Namun 

perkebunan - perkebunan besar umumnya membudidayakan kultivar Mulia (Siregar 

dkk., 1998). 

Tanaman kakao banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, minuman, 

pewarna makanan dan lemak nabati. Biji buah kakao yang telah difermentasi 

dijadikan serbuk yang hasil akhirnya berupa cokelat bubuk. Cokelat dalam bentuk 

bubuk ini banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai macam produk 

makanan dan minuman, seperti susu, selai, roti dan lain - lain. Buah cokelat tanpa biji 

dapat difermentasi untuk dijadikan pakan ternak (Sunanto, 1992). 

Tanaman kakao adalah tanaman sangat sensitif terhadap pencahayaan dan temperatur. 

Jika terkena cahaya langsung dapat mengakibatkan batang kecil, daun sempit, dan 

tanaman relatif pendek (Gunawan, 2003). Temperatur yang ideal bagi pertumbuhan 

kakao berkisar antara 20ºC - 32º C. Pada temperatur lebih rendah dari 10ºC 

mengakibatkan gugur daun, mengeringnya bunga dan laju pertumbuhannya 

berkurang. Selain faktor pencahayaan dan temperatur, tanaman kakao juga harus 

bebas dari jamur sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas produksi tanaman 

kakao (Gunawan, 2003) 

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesawaran, luas 

areal perkebunan kakao pada tahun 2008 mencapai 13.366 Ha dengan jumlah 

produksi 18.776,52 ton/ Ha. Produksi kakao di Pesawaran cukup tinggi namun 

mutunya masih kurang baik. Penanganan tanaman yang masih tradisional diduga 

sebagai penyebab utamanya, sehingga berat dan bentuk biji relatif kecil. Selain itu 
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kurangnya pengetahuan dan informasi bagi petani kakao tentang jenis hama dan 

penyakit kakao, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyebabkan 

mutu dan produksi kakao menjadi rendah (Sulistiowati dkk., 2003). 

Menurut Semangun (2003), terdapat jenis jamur patogen pada tanaman kakao, dan 

yang sering dijumpai adalah yang disebabkan oleh jamur antara lain penyakit 

Vascular streak dieback (VSD) yang disebabkan oleh Oncobasidium theobromae, 

busuk buah disebabkan oleh Phytophthora palmivora, Rhizopus stolonifer dan 

Botrytis cinerea, kanker batang disebabkan oleh Phytophthora palmivora, dan 

antraknosa disebabkan oleh Colletotrichum gloeosporioides (Junianto, 1993) 

Penelitian mengenai inventarisasi jenis – jenis jamur yang terdapat pada tanaman 

kakao di Pesawaran belum banyak dilakukan. Maka penelitian tentang inventarisasi 

jenis jamur pada tanaman kakao ini dilakukan. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk menginventarisasi jenis - jenis jamur yang terdapat 

pada tanaman kakao (Theobroma cacao L.) di Kabupaten Pesawaran 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan, kebutuhan kakao dunia per tahun bisa 

mencapai 6,7 juta ton dan baru bisa terpenuhi 2,5 juta ton. Artinya, masih kurang 4 

juta ton lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat, kondisi ini 

dapat dijadikan peluang bagi Indonesia untuk bisa terus meningkatkan hasil produksi. 

Sementara sampai akhir tahun 2011, Indonesia baru bisa memproduksi 850 ribu ton, 
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sedangkan hasil produksi kakao dari kabupaten pesawaran pada tahun 2012, baru bisa 

memproduksi 26.046 ton. Dengan demikian dibutuhkan upaya untuk meningkatan 

mutu dan produksi kakao. Namun demikian kendala yang juga dihadapi oleh petani 

kakao di Indonesia adalah penanganan budidaya kakao yang masih bersifat tradisional 

yang menyebabkan tanaman kakao menjadi rentan terserang penyakit dan akhirnya 

penyakit yang disebabkan oleh jamur mengakibatkan mutu dan hasil panen menjadi 

rendah. Jenis jamur yang umum menyerang tanaman kakao : Oncobasidium 

theobromae, Phytophthora palmivora, Colletotrichum gloeosporioides, Botrytis 

cinerea dan Rhizopus stolonifer. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kemungkinan 

terdapat lebih dari 5 jenis jamur yang menyerang tanaman kakao, melainkan ada jenis 

jamur lain yang menyerang. Oleh sebab itu perlu dilakukan inventarisasi jenis – jenis 

jamur yang terdapat pada tanaman kakao di Pesawaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi informasi tentang jenis - jenis jamur 

yang tumbuh pada tanaman kakao dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 


