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II.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kakao (Theobroma cacao L.) 
Kata cokelat berasal dari xocoatl (bahasa suku Aztec) yang berarti minuman pahit. Sedangkan Bapak nomenklatur botani, Carolus Linnaeus telah memberi nama genus dari tanaman kakao Theobroma cacao L., yaitu Theobroma yang berarti makanan dari dewa. Cokelat dihasilkan dari pohon kakao (Theobroma cacao) yang diperkirakan mula-mula tumbuh di daerah amazon utara sampai ke Amerika Tengah . Kakao sangat penting dalam kebudayaan Mesoamerika masa itu, yaitu suku Maya, Toltec, dan Aztec. Diperkirakan kebiasaan minum coklat suku Maya dimulai sekitar tahun 450 SM – 500 SM.
Kakao diperkenalkan ke Eropa, tepatnya di Spanyol , pertama kali oleh Christopher Columbus sekitar tahun 1502 sepulangnya ia dari pelayaran terakhirnya di kepulauan Karibia. Dikarenakan manfaat dan flavornya yang khas, cokelat menyebar dengan cepat di Eropa. Sepanjang abad ke 17, coklat menyebar di antara kaum elite Eropa, kemudian lewat proses yang demokratis harganya menjadi cukup murah, dan pada akhir abad itu menjadi minuman yang dinikmati oleh kelas pedagang. Semua coklat Eropa dikonsumsi sebagai minuman dan baru pada tahun 1847 ada coklat padat. Dalam perkembangannya coklat tidak hanya menjadi minuman tetapi juga menjadi snack yang disukai anak-anak, remaja, maupun orang dewasa (Anonim, 1986).
Tanaman kakao dapat tumbuh subur dan berbuah di daerah tropis. Terletak antara 20°LU – 20°LS dengan ketinggian 1-600 m dari permukaan laut, tetapi kadang-kadang juga masih bisa tumbuh pada ketinggian 900 m dari permukaan laut. Tanaman kakao tidak tahan terhadap kekeringan yang panjang, curah hujan yang dibutuhkan adalah 1600 – 3000 mm per tahun. Suhu harian yang baik untuk pertumbuhan adalah 24-28°C dengan kelembaban 80% . Tanaman ini berbunga sepanjang tahun. Jumlah bunga kakao mencapai 500–12000 bunga/pohon/tahun, tetapi jumlah buah batang yang dihasilkan hanya sekitar 1%. Penyeburkan bunga kakao dibantu oleh serangga Farcipomiya spp. (Susanto, 1992).
Klasifikasi tanaman kakao adalah sebagai berikut : (Riyadi, dkk., 2000).
Kingdom 	: Plantae (Plants)
Subkingdom 	: Tracheobionta (Vascular plants)
Superdivison 	: Spermatophyta (Seed plants)
Division 	: Magnoliophyta (Dicotyledon)
Class 		: Magnoliopsida (Dycotyledons)
Subclass 	: Dilleniidae
Order 		: Malvales
Family 	: Sterculiaceae
Genus 		: Theobroma L
Species 	: Theobroma cacao L.

Menurut Susanto (1992) umumnya tanaman kakao dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:
	Jenis Criollo

Nama lain untuk jenis Criollo adalah cokelat Mulia atau Fine Flavor atau Choiced Cocoa atau Edel Cocoa. Buahnya bewarna merah atau hijau, kulit buahnya tipis berbintik-bintik kasar dan lunak. Biji buahnnya berbentuk bulat telur dan berukuran besar denagn kotiledon bewarna putih pada waktu basah. Bagi produsen coklat , warna kotiledon atau nib adalah pembeda utama antara jenis Criollo dan Forestero. Criollo mempunyai nib bewarna putih dan jenis ini adalah satu-satunya jenis yang diolah pada awalnya. Coklat yang dibuat dari Criollo mempunyai warna sangat coklat mengkilap seperti susu coklat dan mempunyai flavor khas coklat yang sedap. Dengan mencium flavornya saja dapat ditentukan jenis coklatnya. Karena mutunya yang sangat baik, Criollo dikenal sebagai kakao kualitas superior. Namun kakao jenis ini mempunyai kelemahan yaitu pertumbuhannya yang kurang cepat dibanding Forastero dan sifatnya yang rentan terhadap penyakit tanaman. Ada dua jenis tanaman kakao selain Criollo dengan nib bewarna mengkilat, yaitu jenis catongo dari Brazil dan jenis klon Djati Renggo (DR) atau dikenal dengan nama Java Criollo. Kedua jenis yang mirip Criollo tersebut adalah mutan dimana Catongo berasal dari Forastero dan klon Djati Renggo berasal dari Trinitario.
	Jenis Forastero

Jenis ini menghasilkan biji coklat yang mutunya sedang atau Bulk cocoa atau dikenal sebagai Ordinary cocoa. Buahnya bewarna hijau dan kulitnya tebal. 
Biji buahnya tipis atau gepeng dan kotiledonnya bewarna ungu pada waktu basah. Kakao jenis Forastero mengambil sekitar 95% dari hasil panen dunia.
	  Jenis Trinitario

Trinitario menghasilkan biji yang termasuk Fine Flavour dan ada juga yang Bulk Cocoa. Buahnya bewarna hijau atau merah dan bentuknya bermacam-macam. Awal mulanya jenis Trinitario dinyatakan sebagai hasil hibridisasi antara Forastero dan Criollo. Bagaimanapun, fakta menunjukkan bahwa jenis Trinitario relatif mendekati Criollo. Perbedaan fisik antara kakao mulia dan kakao landak tertera padaTabel 1. 
Tabel 1. Perbedaan fisik antara Kakao Mulia dan Kakao Lindak
Ciri-ciri                              Kakao Mulia / Edel	             Kakao Lindak / Bulk
Bentuk buah                 Bulat telur sampai lonjong	         Bulat sampai bulat telur
Warna buah                            Merah muda			       Hijau muda
Bentuk biji                           Besar dan bulat 	                          Gepeng dan kecil
Berat biji kering               Lebih dari 1,2 gram	               Rata-rata 1 gram
Warna kotiledon                  Dominan putih		                Dominant ungu
Kandungan lemak biji        kurang dari 56%	                             Lebih dari 56%
Ukuran dan berat biji              Homogen		                     Heterogen
Aroma dan rasa                      Lebih baik		                       Kurang

Struktur buah kakao secara garis besar terdiri dari empat bagian yaitu kulit, plasenta, pulp, dan biji. Buah kakao masak berisi 30-40 biji yang masing-masing diselimuti oleh pulp, sedangkan biji kakao terdiri dari dua bagian yaitu kulit biji dan keping biji. Keping biji meliputi 86% sampai 90% dari berat kering biji sedangkan kulit biji sekitar 10-14% (Syarief, 1988).

Komposisi kimia pulp, keping biji (nib), dan kulit nib tertera pada Tabel 2 dan 3.
Tabel 2. Komposisi Kimia Pulp Kakao

Komponen			            Kandungan (%)
Air				            80 – 90
Albuminoid			            0.5 – 0.7
Glukosa			            8 – 13
Sukrosa			            0.4 – 1.0
Pati				            Sedikit
Asam				            0.2 – 0.4
Besi Oksida			            0.03
Garam-garam			            0.4 – 0.45
Sumber: Andilaceh, 2011.
Tabel 3. Komposisi Kimia Biji dan Kulit Biji Kakao
Komposisi			Keping Biji (%)		Kulit Biji (%)
Air*					2.1				3.8
Lemak					54.7				3.8
Abu					2.7				8.1
Nitrogen
	Total N			2.2				2.8

Protein				1.3				2.1
Theobromin			1.4				1.3
Kafein				0.07				0.1
Karbohidrat
	Glukosa			0.1				0.1

Pati				6.1				-
Pektin				4.1				8.0
Serat Kasar			2.1				18.6
Selulosa			1.9				13.7
Pentosa			1.2				7.1
Grum				1.8				9.0
Tanin
	Asam Tanat			2.0				1.3

Cacao purple & brown	4.2				2.0
Asam organik*
	Asam Asenat			0.1				0.1

Asam Oksalat			0.3				0.3
Asam Sitrat			-				0.7
Sumber: Andilaceh, 2011.
*Air dan asam organik mempunyai kadar yang beragam tergantung dari proses pengeringan dan roasting. 
Berdasarkan data pada Tabel 3 terlihat bahwa lemak merupakan komponen terbesar penyusun keping biji kakao. Lemak kakao merupakan jenis lemak yang paling sesuai untuk makanan cokelat, karena memilikikarakterisitk khas yang tidak dimiliki oleh lemak lain. Lemak kakao bewarna kuning pucat, bersifat padat dan rapuh pada suhu di bawah 20°C, mulai melunak pada suhu 30-32°C dan mencair pada suhu sekitar 35°C. Berikut ini asam-asam lemak yang terdapat pada lemak kakao terterapada Tabel 4.
Tabel 4. Asam lemak-asam lemak pada lemak kakao
Asam Lemak 		Atom Karbon		Ikatan Rangkap	%
Miristat			14			0		0.1
Palmitat			16			0		25.8
Palmitoleat			16 : 1			1		0.3
Stearat				18			0		34.5
Oleat				18 : 1			1		35.3
Linoleat			18 : 2			2		2.9
Arakidat			20			0		1.1
Sumber: Andilaceh, 2011.
Menurut Codex Alimentarius, lemak kakao adalah lemak yang dihasilkan dari satu atau lebih berikut ini : biji kakao, nib kakao (keping biji kakao), cocoa liquor (kakao massa/ pasta kasar), bungkil kakao yang dipres secara mekanis maupun penambahan pelarut yang diijinkan. Lemak kakao tidak boleh mengandung lemak kulit biji kakao atau lembaga jika dihasilkan dari biji utuh (Andilaceh, 2011).
2.2  Budidaya Tanaman Kakao
Prospek agribisnis kakao di Indonesia cukup bagus karena potensi lahan produksi yang luas. Melalui program peningkatan kualitas sumberdaya petani kakao serta didukung dengan hasil inovasi teknologi pemupukan dan hormon alami, pengelolaan hama dan penyakit terpadu, serta semua sistem budidaya lainnya yang didasarkan pada semangat ramah lingkungan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kakao dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tanaman Kakao merupakan tanaman perkebunaan berprospek menjanjikan.
Tetapi jika faktor tanah yang semakin keras dan miskin unsur hara terutama unsur hara mikro dan hormon alami, faktor iklim dan cuaca, faktor hama dan penyakit tanaman, serta faktor pemeliharaan lainnya  tidak diperhatikan maka tingkat produksi dan kualitas akan rendah. Tanaman kakao juga merupakan salah satu komoditi andalan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapat petani, dan sumber devisa negara. Di Sumatera Barat, tanaman ini merupakan komoditas ekspor ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Di Indonesia, makanan berbasis biji kakao ini masih dianggap sebagai makanan mahal.
Hal ini disebabkan karena hampir semua produk cokelat berkualitas tinggi masih merupakan produk impor. Di Indonesia, proses produksinya mayoritas masih dikuasai oleh industri-industri besar. Bahkan dalam data departemen pertanian, biji kakao yang dihasilkan perkebunan Indonesia sebagian besar masih diekspor ke negara lain. Namun tragisnya, setelah berupa produk siap konsumsi, cokelat di impor lagi ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih tinggi (Deptan, 2011).
2.2.1 Bagian – Bagian Tanaman Kakao
Pohon kakao yang tumbuh subur, biasanya berbuah lebat dan sehat.  Agar keadaan yang baik dapat dipertahankan maka kita harus mengetahui 
bagian-bagian dari tanaman kakao. Menurut Tumpal dkk. (2006) bagian-bagian tanaman kakao yang utama adalah akar, batang, daun, bunga dan buah.
	Akar

Akar kakao atau cokelat adalah akar tunggang (radix primaria). Pertumbuhan akar kakao bisa sampai 8 meter ke arah samping dan 15 meter ke arah bawah. Kakao yang diperbanyak secara vegetatif pada awal pertumbuhannya tidak menumbuhkan akar tunggang, melainkan akar-akar serabut yang banyak jumlahnya. Setelah dewasa tanaman tersebut menumbuhkan dua akar tunggang.
Keterbatasan akar kakao untuk berkembang pada tanah yang permukaan airnya ekstrim menjadi faktor pembatas penanaman kakao didaerah pantai. Pada tanah yang drainasenya jelek dan permukaan air tanahnya tinggi, akar tunggang tidak dapat tumbuh lebih dari 45 cm. Akar kecambah yang telah berumur 1-2 minggu biasanya menumbuhkan akar-akar cabang (radix lateralis). Dari akar cabang ini tumbuh akar-akar rambut (fibrillia) yang jumlahnya sangat banyak. Pada bagian ujung akar ini terdapat bulu akar yang dilindungi tudung akar (calyptra). Bulu akar inilah yang berfungsi untuk menghisap larutan dan garam-garam tanah. 
	Batang 

Kakao dapat tumbuh sampai ketinggian 8-10 meter dari pangkal batangnya pada permukaan tanah. Tanaman kakao punya kecenderungan tumbuh lebih pendek bila tanaman tanpa pohon pelindung. Diawal pertumbuhannya tanaman kakao yang diperbanyak melalui biji akan menumbuhkan cabang-cabang primer. Letak cabang-cabang primer itu tumbuh disebut jorguette, yang tingginya dari permukaan tanah 1-2 meter. Ketinggian jorguette yang ideal adalah 1,2 - 1,5 meter agar tanaman dapat menghasilkan tajuk yang baik dan seimbang.
Pada tanaman kakao yang diperbanyak secara vegetatif tidak didapati jorguette. Cabang-cabang primer tumbuh dari pangkal batang dekat permukaan tanah sehingga ketinggian tanaman relatif lebih rendah dari tanaman kakao asal biji. Untuk membentuk habitat yang baik, dibutuhkan seleksi cabang atau pemangkasan yang teratur.
Dari batang maupun cabang acapkali tumbuh tunas-tunas air (chupon). Bila tunas air ini dibiarkan tumbuh akan membentuk jorket kembali. Tunas air tersebut juga menyerap banyak energi sehingga bila dibiarkan tumbuh akan mengurangi pembungaan dan pembuahan. Karena itu tunas air harus dipangkas secara berkala.
Ditinjau dari tipe pertumbuhannya, cabang-cabang pada tanaman kakao tumbuh ke arah atas ataupun samping. Cabang-cabang tumbuh ke arah samping disebut cabang-cabang plagiotrop dan cabang-cabang yang tumbuh ke arah atas disebut cabang-cabang orthotrop.
	Daun 

Daun tanaman kakao terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Panjang daun berkisar 25-34 cm dan lebar 9-12 cm. Daun yang tumbuh pada ujung-ujung tunas biasanya berwarna merah dan disebut daun flush, permukaannya seperti sutera. Setelah dewasa, warna daun akan berubah menjadi hijau dan permukaannya kasar. Pada umumnya daun-daun yang terlindung lebih tua warnanya dibandingkan dengan daun-daun yang langsung terkena sinar matahari.
Mulut daun (stomata) tanaman kakao terletak pada bagian bawah permukaan daun. Jumlah mulut daun sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Karena kakao termasuk tanaman lindung, maka pengaturan pertumbuhan tanaman cara pengurangan daun untuk menyerap sinar matahari akan sangat menentukan pembungaan dan pembuahan.
	Bunga

Jumlah bunga tanaman kakao atau cokelat mencapai 5.000 - 12.000 bunga per pohon pertahun, tetapi jumlah buah matang yang dihasilkannya hanya berkisar satu persen saja. Bunga tanaman kakao tergolong bunga sempurna, terdiri atas daun kelopak (calyx) sebanyak 5 helai, dan benang sari (androecium) sejumlah 10 helai. Diameter bunga 1,5 cm. Bunga disangga oleh tangkai bunga yang panjangnya 2-4 cm. Tangkai bunga tersebut tumbuh dari bantalan bunga pada batang atau cabang. Bantalan bunga pada cabang akan menumbuhkan bunga ramiflora sedangkan bantalan bunga pada batang akan menumbuhkan bunga cauliflora, yang diameter serbuk sarinya hanya 2-3 mikron.
Daun kelopak bunga (calyx) berbentuk lanset, panjang 6-8 mm. Warna daun kelopak putih dan kadang-kadang makin ke ujung warnanya ungu kemerahan. Daun mahkota (corolla) berbentuk cawan, panjangnya 8-9 mm. Warna daun mahkota putih kekuningan atau putih kemerahan. Benang sari (adnroecium) tersusun dalam dua lingkaran. Satu lekukan terletak dilekukan mahkota. Ukurannya pendek dan tidak keluar dari bunga, berbentuk pita dan berwarna kuning. Lingkaran kedua terdiri atas 5 helaian yang tidak mengandung tepung sari, terletak disebelah dalam. Ukurannya panjang dan tumbuh keluar dari bunga. Daun buah (gynoecium) terdiri atas 5 helai dengan tepi saling berlekatan untuk membentuk bakal buah (ovarium) beruang satu.
Penyerbukan buka tanaman kakao dibantu oleh serangga. Sebanyak 75% dari bunga yang menyerbuk diketahui dibantu oleh serangga Forcipomnya spp, sedangkan 25% lagi oleh serangga lain yang didapati pada bunga. Ada tiga ordo penyerbuk pada tanaman kakao, yaitu homoptera, hymenoptera, dan diptera. Dari hasil penelitian diketahui bahwa serangga Forcipomya spp atau serangga lainnya hinggap pada bunga kakao dan kemudian tanpa sengaja penyerbukannya karena tertarik pada garis merah yang terdapat pada staminodia dan pada kerudung penampung bunga. Penyerbukan biasanya berlangsung pada pagi hari, yaitu pada pukul 7.30 - 10.30.  Lingkungan yang lembab, dingin, dan gelap karena tajuk sudah tumbuh rapat merupakan kondisi yang disenangi serangga tersebut.
	Buah

Buah tanaman kakao merupakan buah buni yang daging bijinya sangat lunak. Kulit buah mempunyai 10 alur dan tebalnya 1-2 cm. Kulit buah mempunyai 10 alur dan tebalnya 1-2 cm. Pada waktu masih muda, biji kakao menempel pada bagian kulit dalam buah, tetapi bila buah kakao telah matang maka biji kakao terlepas dari kulit buah. Buah kakao demikian akan berbunyi bila digoncang.
Jumlah bunga tanaman kakao yang menjadi buah sampai matang dan jumlah biji di dalam buah serta berat biji merupakan faktor-faktor yang menentukan produksi. Buah kakao muda yang ukurannya kurang dari 10 cm disebut cherelle (buah pentil). Buah muda ini acapkali mengalami pengeringan (cherelle wilt) sebagai gejala yang spesifik dari kakao. Gejala demikian disebut physiological effect thinning, yaitu adanya proses fisiologis yang menyebabkan terhambatnya penyaluran hara untuk menunjang pertumbuhan buah muda. Gejala tersebut bisa saja dikarenakan adanya kompetisi energi antara vegetatif dan generatif atau karena adanya pengurangan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan buah muda.
Didalam setiap buah kakao terdapat 30-50 biji, bergantung pada jenis tanaman. Sedangkan berat kering atau satu biji kakao yang ideal 1+0,1 gram. Beberapa jenis tanaman kakao menghasilkan buah yang banyak tetapi bijinya kecil, dan sebaliknya. Perubahan warna kulit tongkong dapat dijadikan tanda kematangan buah. Terdapat buah kakao yang berwarna hijau tua, hijau muda, atau merah pada waktu muda, tetapi akan berwarna kuning bila telah matang. 
2.2.2  Persyaratan Tumbuh Tanaman Kakao
Sejumlah faktor iklim dan tanah menjadi kendala bagi pertumbuhan dan produksi tanaman kakao dijelaskan susanto (1992) sebagai berikut. Lingkungan alami tanaman cokelat adalah hutan tropis. Dengan demikian curah hujan, temperatur, dan sinar matahari menjadi bagian dari faktor iklim yang menentukan. Demikian juga faktor fisik dan kimia tanah yang erat kaitannya dengan daya tembus (penetrasi) dan kemampuan akar menyerap hara. Ditinjau dari wilayah  penanamannya, kakao ditanam di daerah-daerah yang berada pada 10o LU sampai dengan 10° LS. Walaupun demikian penyebaran pertanaman kakao secara umum berada pada daerah-daerah antara 7° LU sampai dengan 18o LS. Hal ini tampaknya erat kaitannya dengandistribusi curah hujan dan jumlah penyinaran matahari sepanjang tahun.
	Curah Hujan

Hal terpenting dari curah hujan yang berhubungan dengan pertanaman kakao adalah distribusinya sepanjang tahun. Hal tersebut berkaitan dengan masa pembentukan tunas muda dan produksi. Areal penanaman kakao yang ideal adalah daerah-daerah bercurah hujan 1.100 - 3.000 mm per tahun.
Disamping kondisi fisik dan kimia tanah, curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun tampaknya berkaitan dengan serangan penyakit busuk buah (black pods).
Didaerah yang curah hujannya lebih rendah dari 1.200 mm per masih dapat ditanami kakao, tetapi dibutuhkan air irigasi. Hal ini disebabkan air yang hilang karena transpirasi akan lebih besar daripada air yang diterima tanaman dari curah hujan, sehingga tanaman perlu dipasok dengan air irigasi. 
Ditinjau dari tipe iklimnya, kakao sangat ideal ditanam pada daerah-daerah yang tipe iklimnya Am (menurut Koppen) atau B (menurut Scmid dan Fergusson). Di daerah-daerah yang tipe iklimnya C (menurut Scmid dan Fergusson) kurang baik untuk penanaman kakao karena bulan keringnya yang panjang.
	Temperatur

Pengaruh temperatur pada kakao erat kaitannya dengan ketersediaan air, sinar matahari, dan kelembaban. Faktor-faktor tersebut dapat dikelola melalui pemangkasan, penanaman tanaman pelindung, dan irigasi. Temperatur sangat berpengaruh pada pembentukan flush, pembungaan, serta kerusakan daun. Temperatur ideal bagi pertumbuhan kakao adalah 30°-32°C (maksimum) dan 18°-21° (minimum). Temperatur yang lebih rendah dari 10° akan mengakibatkan gugur daun dan mengeringnya bunga, sehingga laju pertumbuhannya berkurang. Temperatur yang tinggi akan memacu pembungaan, tetapi kemudian akan segera gugur.
	Sinar Matahari

Lingkungan hidup alami tanaman kakao adalah hutan tropis yang di dalam pertumbuhannya mebutuhkan naungan untuk mengurangi pencahayaan penuh. Cahaya matahari yang terlalu banyak menyoroti tanaman kakao akan mengakibatkan lilit batang kecil, daun sempit, dan tanaman relatif pendek. Kakao termasuk tanaman yang mampu berfotosintesis pada suhu daun rendah. Fotosintesis maksimum diperoleh pada saat penerimaan cahaya pada tajuk sebesar 20% dari pencahayaan penuh. Kejenuhan cahaya di dalam fotosintesis setiap daun kakao yang telah membuka sempurna berada pada kisaran 3-30 persen cahaya matahari penuh atau pada 15 persen cahaya matahari penuh. Hal ini berkaitan pula dengan pembukaan stomata yang menjadi lebih besar bila cahaya yang diterima lebih banyak.
	Tanah

Tanaman kakao dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asal persyaratan fisik dan kimia tanah yang berperan terhadap pertumbuhan dan produksi kakao terpenuhi. Kemasaman tanah (pH), kadar zat organik, unsur hara, kapasitas adsorbsi, dan kejenuhan basa merupakan sifat kimia yang perlu diperhatikan, sedangkan faktor fisiknya adalah kedalaman efektif, tinggi permukaan air tanah, drainase, struktur, dan konsistensi tanah. Selain itu kemiringan lahan juga merupakan sifat fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan kakao.
	 Sifat Kimia Tanah

Tanaman kakao dapat tumbuh dengan baik pada tanaman yang memiliki pH 6 - 7,5 tidak lebih tinggi dari 8 serta tidak lebih rendah dari 4; paling tidak pada kedalaman 1 meter. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan hara pada pH tinggi dan efek racun dari Al, Mn, dan Fe pada pH rendah. Disamping faktor keasaman, sifat kimia tanah yang juga turut berperan adalah kadar zat organik. Kadar zat organik yang tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan pada masa sebelum panen. Untuk itu zat organik pada lapisan tanah setebal 0 - 15 cm sebaiknya lebih dari 3 persen. Kadar tersebut setara dengan 1,75 persen unsur karbon yang dapat menyediakan hara dan air serta struktur tanah yang gembur.
Usaha meningkatkan kadar organik dapat dilakukan dengan memanfaatkan serasah sisa pemangkasan maupun pembenaman kulit buah kakao. Sebanyak 1.990 kg per ha per tahun daun gliricida yang jatuh memberikan hara nitrogen sebesar 40,8 kg per ha, fosfor 1,6 kg per ha, kalium 25 kg per ha, dan magnesium 9,1 kg per ha. Kulit buah kakao sebagai zat organik sebanyak 900 kg per ha memberikan hara yang setara dengan 29 kg urea, 9 kg RP, 56,6 kg MoP, dan 8 kg kieserit. Sebaiknya tanah-tanah yang hendak ditanami kakao paling tidak juga mengandung kalsium lebih besar dari 8 Me per 100 gram contoh tanah dan kalium sebesar 0,24 Me per 100 gram, pada kedalaman 0 - 15 cm (Susanto, 1992).
	Sifat Fisik Tanah

Tekstur tanah yang baik untuk tanaman kakao adalah lempung liat berpasir dengan komposisi 30 - 40 % fraksi liat, 50% pasir, dan 10 - 20 persen debu. Susunan demikian akan mempengaruhi ketersediaan air dan hara serta aerasi tanah. Struktur tanah yang remah dengan agregat yang mantap menciptakan gerakan air dan udara di dalam 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.
Tanaman kakao menginginkan solum tanah menimal 90 cm. Walaupun ketebalan solum tidak selalu mendukung pertumbuhan, tetapi solum tanah setebal itu dapat dijadikan pedoman umum untuk mendukung pertumbuhan kakao.
Kedalaman efektif terutama ditentukan oleh sifat tanah, apakah mampu menciptakan kondisi yang menjadikan akar bebas untuk berkembang. Karena itu, kedalaman efektif berkaitan dengan air tanah yang mempengaruhi aerasi dalam rangka pertumbuhan dan serapan hara. Untuk itu kedalaman air tanah disyaratkan minimal 3 meter.
	Kriteria tanah yang tepat bagi tanaman kakao

Areal penanaman tanaman kakao yang baik tanahnya mengandung fosfor antara 257 - 550 ppm berbagai kedalaman (0 - 127,5 cm), dengan persentase liat dari 10,8 - 43,3 persen; kedalaman efektif 150 cm; tekstur (rata-rata 0-50 cm di atas) SC, CL, SiCL; kedalaman Gley dari permukaan tanah 150 cm; pH-H2O (1:2,5) = 6 s/d 7; zat organik 4 persen; K.T.K rata-rata 0-50 cm di atas 24 Me/100 gram; kejenuhan basa rata-rata 0 - 50 cm di atas 50%. 
2.2.3  Jarak Tanam Tanaman Kakao 
Jarak tanam ideal bagi tanaman kakao adalah jarak yang sesuai dengan perkembangan bagian atas tanaman serta cukup tersedianya ruang bagi perkembangan perakaran di dalam tanah. Dengan demikian pilihan jarak tanam erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan, sumber bahan tanam, dan kesuburan areal. Ditinjau dari segi produksinya, jarak tanam 3x3 m, 4x2 m, dan 3,5x2,5 m adalah sama, walaupun pertautan tajuk mebutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan jarak tanam 3x3 m. Karena itu, pilihan jarak tanam optimum bergantung pada bahan tanam dan kejagurannya (besarnya pohon), jenis tanah, dan iklim areal yang dikehendaki (Susanto, 1992).
Di Filipina, kakao ditanam dengan jarak tanam 3x3 m dan jarak tanam pohon pelindung 1,5x1,5 m bilamana areal yang hendak ditanami merupakan areal terbuka sepenuhnya. Di Malaysia Barat, kakao ditanam berjarak 3,2x3,2 m diantara barisan tanaman kelapa berjarak 8,64x8,64 m. Sedangkan di kebun Maryke PT. Perkebunan II - Medan, kakao ditanam dengan jarak 2,5x3,3 m dengan pohon pelindung berjarak 5x6 m (Susanto, 1992).
2.2.4  Penyiapan Bibit Kakao dan Pelindung
Pembibitan coklat akan berbeda pengolahannya bila bahan yang dimanfaatkan sebagai bibit juga berbeda. Bibit yang berasal dari biji lebih ringan pengelolahannya daripada bibit berupa setek atau penyusuan (grafting). Bibit okulasi umumnya dilakukan setelah batang bawah ditanam diareal pertanaman, tetapi bila pelaksanaan okulasi di polybag dibutuhkan pengelolaan khusus. 
Areal pembibitan pohon pelindung tetap dan coklat membutuhkan persyaratan khusus, antara lain:
	Adanya jaminan ketersedian air dan kemudahan untuk mendistribusikannya.
	Bebas dari kemungkinan serangan hama dan penyakit.

Adanya jaminan kemudahan pengangkutan kebutuhan ke areal penanaman selama pembibitan.
Tersedianya lapisan Tanah atas yang cukup.
Lokasi datar, aman dari kerusakan yang disebabkan angin, sinar matahari langsung dan hewan atau ternak.
	Tersedianya peralatan dan bahan yang dibutuhkan serta fasilitas pendukung, kantor administrasi. 
Biji yang hendak dikencambahkan lebih dahulu direndam air selama 24 jam. Sebelumnya, biji yang akan dikencambahkan dipilih dulu dan hanya diambil biji yang tenggelam didalam wadah perendaman, yang terapung dibuang saja. Perkecambahan dilaksanakan dengan cara menanam biji sejajar di dalam bedengan sedalam 1 – 1,5 cm, berjarak 2x3 cm. Media bedeng berupa pasir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan terangkatnya biji dan agar akarnya tumbuh lurus. 
Kecambah dipelihara selama 21 hari di bedengan perkecambahan sebelum dipindahkan. Pemeliharaan meliputi penyiraman dan penyemprotan insektisida Gusadrin 2-5 cc per liter air untuk mencegah srangan kutu loncat (Heteropsylla sp).  Bibit yang telah berumur 21 hari kemudian dipindahkan kemedia berikutnya. Ada dua kemungkinan media tanamnya, yaitu langsung ketanah (ground nursery) atau polybag. Untuk bibit yang ditanam langsung ketanah, areal penanamannya berjarak 20cm x 30cm. Pohon pelindung tetap demikian umumnya ditanam sebagai setek batang setelah tunas okulasi tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk bibit yang hendak ditanam di bolybag, lebih dahulu harus disiapkan bolybag ukuran 20cm x 30cm. Tanah yang diisikan kedalam polybag berasal dari lapisan tanah atas.
2.2.5  Penanaman
Dua minggu sebelum penanaman, lebih dahulu disiapkan lubang tanam berukuran 40cm  x 40cm x 40cm atau 60cm x 60cm, bergantung pada ukuran bolybag. Lubang kemudian ditaburi 1 kg pupuk Agrophos dan ditutupi lagi dengan serasa. Pemberian pupuk itu dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi bibit yang akan ditanam beberapa minggu kemudian. Bibit yang hendak ditanam sebaiknya tidak terlalu sering dipindahkan dari suatu tempat ketempat yang lain. Untuk itu diperlukan tempat pengumpulan polybag, misalnya utuk setiap 50 lubang disediakan satu tempat pengumpulan bibit. Polybag yang diangkat dengan cara memegang batang bibit akan sangat merugikan bibit. Dengan menyangga polybag kelubang penanam maka mutu bibit akan jauh lebih terjamin.
Teknik penanamannya adalah dengan terlebih dahulu memasukkan polybag kedalam lubang tanam, setelah itu dengan menggunakan pisau tajam polybag disayat dari bagian bawah kearah atas. Polybag yang terkoyak dapat dengan mudah ditarik dan lubang ditutup kembali dengan tanah galian. Pemadatannya dilaksakan dengan bantuan kaki, tetapi disekitar batang dipermukaan tanah haruslah kebih tinggi. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penggenangan air disekitar batang yang dapat menyebabkan pembusukan.  Bibit yang baru ditanam dilapangan peka akan sinar matahari. Bila tersedian tenaga dan bahan yang cukup, bibit dapat diberi naungan sementara dengan menancapkan pelepah kelapa sawit atau kelapa di sebelah timur dan barat.
2.2.6  Penyiangan
Penyiangan merupakan kegiatan untuk membersihkan gulma atau tanaman pengganggu yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao. Biasanya penyiangan dilakukan  dua kali dalam setahun.
2.2.7  Pemangkasan 
Bagi tanaman coklat, pemangkasan berarti usaha meningkatkan produksi dan mempertahankan umur ekonomis tanaman. Secara umum, pemangkasan bertujuan untuk :
	Mendapatkan pertumbuhan tajuk yang seimbang dan kukuh.

Mengurangi kelembapan sehingga aman dari serangan hama dan penyakit.
Memudahkan pelaksanaan panen dan pemeliharaan, misalnya penyemprotan insektisida atau pemupukan.
	Mendapatkan produksi yang tinggi, karena pemangkasan akan memperluas permukaan asimilasi dan merangsang pembungaan atau pembuahan yang disebabkan oleh adanya keseimbangan vegetatif dan generatif.
2.2.8  Pemupukan 
Pemupukan sangat diperlukan oleh tanaman kakao. Pada tanaman kakao yang belum menghasilkan pemupukan dilakukan setelah berumur dua bulan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman dengan memberikan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Pupuk yang diberikan di daerah kebanyakan yaitu Urea, TSP, KCL dan pupuk kandang yang diberikan dua kali dalam setahun. Biasanya pemberian pupuk pada awal musim hujan dan akhir musim hujan.
2.2.9  Penyemprotan Pestisida
Tujuan adanya penyemprotan pestisida adalah untuk mengurangi organisme pengganggu tanaman dan untuk meningkatkan produksi tanaman kakao.
Panen
Usia buah kakao dari pembuahan sampai menjadi buah yang matang memerlukan waktu kurang lebih enam bulan. Buah yang matang dicirikan oleh perubahan warna kulit buah dan biji yang mengelupas dari kulit bagian dalam. Panen dilakukan pada saat tanaman berumur tiga tahun. Namun setelah panen raya selalu diikuti dengan panen-panen kecil yang merupakan panen susulan dari panennya. Pengambilan buah yang sudah matang dilakukan seminggu sekali
 (Tumpal, 2005).
2.3  Produksi Tanaman Kakao
Tanaman kakao merupakan tanaman tahunan yang berbuah sepanjang tahun, hal inilah yang menyebabkan tanaman kakao cepat berkembang dibandingkan dengan tanaman tahunan lainnya. Tanaman kakao mulai berbuah pada umur 2 tahun dan akan berproduksi maksimal pada umur 7 tahun. Tanaman kakao akan mengalami penurunan produksi pada umur 22 tahun. Potensi produksi tanaman kakao adalah 1250 kg/ha/th (Sunanto, 1992), seperti tertera padaTabel 5.










Tabel 5. Potensi produksi biji kakao kering per hektar, dalam satu siklus 
               hidup (25 tahun)

Umur Tanaman (th)					Produksi (kg/ha)
	2 – 3								600
	3 – 4								900
	4 – 5								1200
	5 – 6								1400
	6 – 7								1600
	7 – 8								1700
	8 – 9								1600
	9 – 10								1800
	10 – 11							1700
	11 – 12							1600
	12 – 13							1500
13 – 14							1400
14 – 15							1400
15 – 16							1300
16 – 17							1300
17 – 18							1300
18 – 19							1200
19 – 20							1200
20 – 21							1100
21 – 22							1000
22 – 23							700
23 – 24							700
24 – 25							700
Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan (1990, dalam Sunanto, 1992)
2.4  Evaluasi Kesesuaian Lahan
Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.  Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu.  Penggunaan yang optimal memerlukan keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas lahannya. 
Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas lahannya, bila dihubungkandengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkesinambungan. Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau attribute yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan (performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land characteristics).  Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan. 
Pendekatan dua tahap terdiri atas tahap pertama adalah evaluasi lahan secara fisik, dan tahap kedua evaluasi lahan secara ekonomi.  Pendekatan tersebut biasanya digunakan dalam inventarisasi sumber daya lahan baik untuk tujuan perencanaan makro, maupun untuk studi pengujian potensi produksi (FAO, 1976). 
Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji.  Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan/atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan.  Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). 
Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik Tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi.  Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai (Ritung dkk, 2007).
Kualitas lahan dapat berperan positif atau negatif terhadap penggunaan lahan tergantung dari sifat-sifatnya.  Kualitas lahan yang berperan positif sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan.  Sebaliknya kualitas lahan yang bersifat negatif akan merugikan (merupakan kendala) terhadap penggunaan tertentu, sehingga merupakan faktor penghambat atau pembatas.  Setiap kualitas lahan dapat berpengaruh terhadap satu atau lebih dari jenis penggunaannya.  Demikian pula satu jenis penggunaan lahan tertentu akan dipengaruhi oleh berbagai kualitas lahan. Sebagai contoh bahaya erosi dipengaruhi oleh: keadaan sifat tanah, terrain (lereng) dan iklim (curah hujan).  Ketersediaan air bagi kebutuhan tanaman dipengaruhi antara lain oleh: faktor iklim, topografi, drainase, tekstur, struktur, dan konsistensi tanah, zone perakaran, dan bahan kasar (batu, kerikil) di dalam penampang tanah (Partohardjono, 2010).
2.4.1  Prinsip Dasar Evaluasi Lahan
Menurut Mahi (2004), di dalam pelaksanaan evaluasi lahan terdapat 6 (enam) prinsip dasar yang menjadi fondasi pendekatan metode evaluasi. Keenam prinsip dasar tersebut:
Evaluasi lahan meliputi evaluasi kesesuaian lahan, yaitu penilaian dan pengklasifikasian macam penggunaan secara khusus.
	Evaluasi lahan meliputi evaluasi kebutuhan, yaitu evaluasi keuntungan yang mungkin didapat dengan input yang diperlukan pada tipe lahan yang berbeda.
	 Evaluasi lahan memerlukan pendekatan terpadu berbagai disiplin ilmu.
	Evaluasi lahan dilakukan terhadap keadaan fisik, sosial, dan ekonomi daerah    setempat.
	 Evaluasi lahan mengacu pada penggunaan berkelanjutan.
	 Evaluasi lahan dilakukan terhadap lebih dari satu jenis penggunaan.
2.4.2  Klasifikasi Kesesuaian Lahan
Dalam menilai kesesuaian lahan ada beberapa cara, antara lain, dengan perkalian parameter, penjumlahan, atau menggunakan hukum minimum yaitu memperbandingkan antara kualitas dan karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan penggunaan atau persyaratan tumbuh tanaman atau komoditas lainnya yang dievaluasi. 
Struktur kesesuaian lahan menurut FAO (1976) dibagi menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut :
	Ordo	: menggambarkan macam kesesuaian.
	  Kelas	: menggambarkan tingkat kesesuaian didalam kelas.
	  Sub Kelas	: menggambarkan macam-macam pembatas atau macam-macam

			  perbaikan yang diperlukan dalam tingkat kelas.
	  Unit	: menggambarkan sifat tambahan yang diperlukan untuk

  pengelolaandalam tingkat sub kelas.
Kesesuaian lahan tingkat ordo merupakan pertimbangan penilaian suatu lahan apakah sesuai atau tidak untuk penggunaan tertentu.  Oleh karena itu, pada tingkat ordo hanya dibagi 2 :
	Ordo S : sesuai (suitable)

Lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk suatu tujuan tertentu, tanpa atau sedikit resiko kerusakan sumberdaya lahannya.  Keuntungan yang diharapakan dari hasil pengelolaan lahan ini akan memuaskan setelah memperhitungkan input yang diberikan.
	Ordo N : Tidak sesuai (not suitable)

Lahan yang termasuk ordo ini mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah penggunaannya untuk suatu tujuan tertentu.
Pada kesesuaian lahan tingkat kelas penentuan jumlah kelas didasarkan pada keperluan minimal untuk mencapai tujuan penafsiran.  Ordo sesuai (S) dibagi menjadi 3 kelas, sedangkan ordo tidak sesuai (N) dibagi menjadi 2 kelas :
	Kelas S1 : sangat sesuai (highly suitable)

Lahan ini tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh sangat nyata terhadap produksi dan tidak akan menaikkan input yang biasa diberikan.
(2)	Kelas S2 : cukup sesuai (moderatly suitable)
Lahan ini mempunyai pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan.  Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan input yang diperlukan. 
(3)   Kelas S3 : sesuai marjinal (marginally suitable)
Lahan ini mempunyai pembatas yang serius untuk tingkat pengelolaan yang harus diterapkan.  Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan input yang diperlukan.
(4)	Kelas N1 : tidak sesuai pada saat ini (currently not suitable)
Lahan ini mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya saja tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal dan perkembangan teknologi saat ini.
	Kelas N2 : tidak sesuai permanen (permanently not suitable)

Lahan ini mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelanjutan pada tahap tersebut.
2.4.3 Tujuan Evaluasi Lahan
Tujuan evaluasi lahan adalah memprediksi segala konsekuensi yang mungkin terjadi bila ada perubahan penggunaan lahan (Mahi, 2004). Prediksi yang didasarkan atas kesesuaian lahan untuk berbagai bentuk produksi masukan dan pengelolaan yang diperlukan dengan konsekuensi perubahan-perubahan terhadap lingkungan akan memberi makna yang besar bagi keberlanjutan sumberdaya lahan. Konsekuensi tersebut termasuk kemungkinan kerusakan tanah oleh erosi pada lahan-lahan yang digunakan dengan tanpa memperhatikan teknik konservasi tanah.


2.4.4  Evaluasi Lahan
Menurut Mahi (2005), pelaksanaan evaluasi lahan dapat dilakukan pada keadaan biofisik yang ada di lapangan yang dikenal dengan evaluasi kualitatif, dan dapat juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi biofisik, social, dan ekonomi yang dikenal dengan evaluasi kuantitatif. 
a. Evaluasi Kualitatif
Evaluasi Kualitatif adalah evaluasi kesesuain lahan berdasarkan kondisi biofisik untuk berbagai macam penggunaan yang digambarkan dalam bentuk kualitatif, seperti sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marjinal, atau tidak sesuai untuk penggunaan lahan yang dipilih, karena perhitunganya didasarkan pada perhitungan biaya dan harga secara spesifik.  Evaluasi kualitatif terutama digunakan dalam survei tinjau (reconnaissance) sebagai kegiatan pendahuluan dalam rangka penelitian yang lebih detil.
b. Evaluasi Kuantitatif
Evaluasi kuantitatif dapat dilakukan sebagai evaluasi kuantitatif secara fisik dan ekonomi.  Evaluasi kuantitatif secara fisik adalah evaluasi yang melakukan penilaian kuantitatif terhadap produksi atau keuntunngan lain yang diharapkan, misal produksi tanaman.  Evaluasi kuantitatif secara fisik seringkali digunakan sebagai dasar evaluasi ekonomi yang sangat tepat untuk evaluasi tujuan khusus, seperti pendugaan laju pertumbuhan yang diharapkan dari berbagai spesies kayu yang berbeda.  Sedangkan, evaluasi kuantitatif secara ekonomi adalah evaluasi yang hasilnya diberikan dalam bentuk keuntungan atau kerugian masing-masing macam penggunaan lahan. 
Perbedaan tipe evaluasi lahan akan terjadi pada perbedaan kesesuain lahan aktual dan kesesuain lahan potensial.  Kesesuain lahan aktual adalah kesesuain lahan yang dilakukan pada kondisi penggunaan lahan yang sekarang (Present Landuse) tanpa masukan perbaikan.  Sedangkan, evaluasi kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang dilakukan pada kondisi setelah diberikan masukan perbaikan, seperti penambahan pupuk, pengairan/terasiring, dan lain sebagainya tergantung dari jenis faktor pembatasnya (Djaenudin dkk., 2000). 
2.4.5  Kualitas Lahan dan Karakteristik Lahan
Kualitas lahan merupakan sifat-sifat pengenal yang bersifat kompleks dari sebidang lahan.  Kualitas lahan dapat berperan positif atau negatif terhadap penggunaan lahan tergantung dari sifat-sifatnya.  Kualitas lahan yang berperan positif sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan.  Sebaliknya kualitas lahan yang bersifat negatif akan merugikan (merupakan kendala) terhadap penggunaan tertentu, sehingga merupakan faktor penghambat atau pembatas. Demikian pula satu jenis penggunaan lahan tertentu akan dipengaruhi oleh berbagai kualitas lahan (Mahi, 2005).
Setiap karakteristik lahan yang digunakan secara langsung dalam evaluasi ada yang sifatnya tunggal dan ada yang sifatnya lebih dari satu karena mempunyai interaksi satu sama lainnya.  Karenanya interpretasi perlu mempertimbangkan atau memperbandingkan  lahan dengan penggunaannya dalam  pengertian  kualitas lahan (Mahi, 2005).


2.4.6  Intensitas dan Pendekatan Evaluasi Lahan
Menurut Mahi (2005), tingkat intensitas evaluasi lahan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) Survei tinjau (reconnaissance) berhubungan dengan kegiatan inventarisasi sumberdaya dan kemungkinan pembangunan secara lebih luas pada skala regional dan nasional, dimana evaluasi lahan dilakukan secara kualitatif sedangkan analisis ekonomi hanya dilakukan secara umum.  Hasil evaluasi berguna untuk perencanaan nasional dan menentukan pilihan prioritas pembangunan daerah. (2) Survei semi detil adalah tingkat survei yang berhubungan dengan tujuan spesifik. Seperti studi kelayakan proyek pembangunan.
Pada tingkat ini analisis ekonomi menjadi pertimbangan yang lebih penting dan evaluasi lahan yang dilakukan adalah evaluasi lahan kuantitatif. Survei ini akan memberikan informasi untuk mengambil keputusan pemilihan proyek atau pembangunan khusus atau perubahan lain yang dilaksanakan. (3) Survei detil mencakup survei untuk menyusun rancangan dan perencanaan pertanian yang telah pasti. Survei ini seringkali dilakukan setelah ada kepastian untuk pelaksanaan suatu proyek.
Selanjutnya Mahi (2004), menyatakan di dalam evaluasi  lahan hubungan antara survei sumberdaya dan analisis sosial dan ekonomi serta perumusan penggunaan lahan sangat tergantung dari cara pendekatan evaluasi lahan yang akan dilakukan. Pendekatan evaluasi lahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu:  pendekatan dua tahap, adalah suatu cara evaluasi yang dilakukan dengan dua tahap pekerjaan.  Dimana tahap pertama adalah kualitatif dan tahap kedua adalah analisis sosial ekonomi.
Pendekatan dua tahap merupakan evaluasi yang sering digunakan dalam inventarisasi sumberdaya untuk tujuan perencanaan secara umum dan studi untuk penilaian potensi produksi yang bersifat biologi. Kelas kesesuain lahan pada tahap pertama didasarkan pada kesesuain lahan untuk jenis penggunaan yang dipilih pada saat dimulainya survei. Setelah tahap pertama dilakukan secara lengkap maka hasilnya disajikan dalam bentuk peta dan laporan.
Selanjutnya, hasil ini digunakan untuk tahap kedua, yaitu analisis sosial ekonomi yang dapat dilakukan segera setelah atau dalam jangka waktu tertentu.  Peranan analisis sosial ekonomi pada tahap pertama ini terbatas pada pengarahan bagi suatu jenis penggunaan lahan tertentu. Pendekatan parallel adalah kegiatan evaluasi lahan secara fisik dan ekonomi dilakukan secara bersamaan (pararel) atau dengan kata lain analisis ekonomi dan sosial dari jenis penggunaan lahan dilakukan secara serempak bersamaan dengan pengujian faktor-faktor fisik 
( FAO, 1976 ).
Cara seperti ini umumnya menguntungkan untuk suatu acuan yang spesifik dalam kaitannya dengan proyek pengembangan lahan pada tingkat semi detil dan detil.  Melalui pendekatan pararel diharapkan dapat memberi hasil yang lebih pasti dalam waktu yang singkat.
Karakteristik lahan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kelas kesesuaian lahan yaitu sebagai berikut : ( Djainudin dkk., 2000).
	Temperatur (tc)

Karakteristik lahan yang menggambarkan temperatur adalah suhu tahunan rata-rata dikumpulkan dari hasil pengamatan stasiun klimatologi yang ada.  Apabila data ini tidak ada, maka dapat diduga berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut sebagai berikut :
	26,3oC – (0,01 x elevasi dalam  meter x 0,6oC)
Suhu berpengaruh terdahap aktivitas mikroorganisme dalam tanah, fotosintesis tanaman, respirasi, pembungaan, dan perkembangan buah.
	Ketersediaan Air (wa)

Merupakan pengukuran curah hujan rata-rata yang diambil dari daerah penelitian dan penentuan bulan kering berdasarkan curah hujan bulanan setiap tahunnya.  Pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada air tersedia dalam tanah. Air dibutuhkan tanamanan untuk membuat karbohidrat di daun, menjaga hidrasi protoplasma, mengangkut makanan dan unsur mineral, dan mempengaruhi serapan unsur hara oleh akar tanaman, (Nyakpa dkk, 1986).
	 Media Perakaran (r)

Karakteristik lahan yang manggambarkan media perakaran adalah drainase, tekstur,  kedalaman tanah.
a	Drainase yaitu merupakan pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap aerasi udara dalam tanah, dibedakan sebagai berikut :
(a) Cepat (excessively drained).  Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik   tinggi sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah.  Ciri yang dapat diketahui di lapangan yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi).
(b) Agak cepat (somewhat excessively drained). Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik yang tinggi dan daya menahan air rendah.  Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi atau aluminium serta warna gley (reduksi).
(c) Baik (well drained).  Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang dan daya menahan sedang, lembab, tetapi tidak cukup basah dekat permukaan. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai > 100 cm.
(d) Agak baik/sedang (moderately well drained). Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang sampai agak rendah dan daya menahan rendah.  Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai > 50 cm.
(e) Agak terhambat (somewhat poorly drained). Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik agak rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basah sampai ke permukaan.  Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai > 25 cm.
(f) Terhambat (poorly drained).  Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik agak rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basah untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley (reduksi) dan bercak atau karatan besi dan/atau mangan sedikit pada lapisan sampai permukaan.
(g) Sangat terhambat (very poorly drained).  Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sangat rendah dan daya menahan air sangat rendah, tanah basah secara permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan.  Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley (reduksi) permanen sampai pada lapisan permukaan.
b.    Tekstur tanah
Tekstur tanah merupakan istilah dalam distribusi partikel tanah halus dengan ukuran < 2mm, yaitu pasir, debu, dan liat.  Tekstur dibagi menjadi:
(a)   Halus		: liat berpasir, liat, liat berdebu,
	Agak halus	: lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung

			  liat berdebu
	Sedang		: lempung berpasir sangat halus, lempung, lempung

  	  berdebu,  debu
	Agak kasar	: lempung berpasir kasar, lempung berpasir,

			  lempung berpasir  halus
	Kasar		: pasir, pasir berlempung
	Sangat halus 	: liat (tipe mineral liat 2:1)

Peran tekstur tanah sebagaimana diuraikan diatas akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman.  Dalam klasifikasi tanah (Taksonomi Tanah) tingkat famili, kasar halusnya tanah ditunjukkan dalam kelas sebaran besar butir (particle size distribution) yang mencakup seluruh tanah (fragmen batuan dan fraksi tanah halus).  Kelas besar butir merupakan penyederhanaan dari kelas tekstur tanah tetapi dengan memperhatikan pula banyaknya fragmen batuan atau fraksi tanah yang lebih kasar dari pasir (≥2mm).  Kelas besar butir untuk fraksi kurang dari 2 mm (fraksi tanah halus) meliputi : berpasir, berlempung kasar, berlempung halus, berdebu kasar, berdebu halus, (berliat) halus, (berliat) sangat halus.  Bila fraksi tanah halus (kurang dari 2 mm) sedikit sekali (<10%) dan tanah terdiri dari kerikil, batu-batu dan lain-lain (≥90% volume) disebut fragmental.  Bila tanah halus termasuk kelas berpasir, berlempung atau berliat, tetapi mengandung 35%-90% (volume) fragmen batuan (kerikil, batu-batu) maka kelas sebaran besar butirnya disebut berpasir skeletal, berlempung skeletal, dan berliat skeletal.
Tekstur tanah mempengaruhi kapasitas tanah untuk menahan air (Rayes, 2006), tanah bertekstur agak halus seperti lempung liat berpasir mempunyai drainase agak buruk yang biasanya tanah memiliki daya pegang atau daya simpan air yang cukup tinggi dimana air lebih tidak segera keluar akan tetapi akan tetap menjenuhi tanah pada daerah perakaran dalam jangka waktu yang lama, hal ini ditunjukkan hanya pada lapisan tanah atas saja yang mempunyai aerasi yang baik dengan tidak adanya bercak - bercak berwarna kuning, kelabu atau coklat.
Tanah bertekstur berliat jika kandungan liatnya >35%.  Porositasnya relative tinggi (60%), tetapi sebagian besar merupakan pori berukuran kecil.  Akibatnya, daya hantar air sangat lambat, dan sirkulasi udara kurang lancar.  Kemampuan menyimpan air dan hara tanaman tinggi.  Air yang ada diserap dengan energi yang tinggi, sehingga sulit dilepaskan terutama bila kering, sehingga juga kurang tersedia untuk tanaman.  Tanah liat juga disebut tanah berat karena sulit diolah Tanah-tanah bertekstur liat, karena lebih halus maka setiap satuan berat mempunyai luas permukaan yang lebih besar sehingga kemampuan menahan air dan menyediakan unsur hara tinggi.  Tanah bertekstur halus lebih aktif dalam reaksi kimia daripada tanah bertekstur kasar.   
Tanah-tanah yang bertekstur pasir, karena butir-butirnya berukuran lebih besar, maka setiap satuan berat (misalnya setiap gram) mempunyai luas permukaan yang lebih kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara.  Pada tanah-tanah yang bertekstur halus biasanya kegiatan jasad renik dalam perombakan bahan organik akan mengalami kesulitan dikarenakan tanah-tanah yang bertekstur demikian berkemampuan menimbun bahan-bahan organik lebih tinggi yang kemudian terjerap pada kisi-kisi mineral, dan dalam keadaan terjerap pada kisi-kisi mineral tersebut jasad renik akan sulit merombak  (Mulyani dkk., 2007).


c.   Bahan kasar
Bahan kasar dengan ukuran >2mm, yang menyatakan volume dalam %, merupakan modifier tekstur yang ditentukan oleh jumlah persentasi krikil, kerakal, atau batuan pada setiap lapisan tanah, dibedakan :
	sedikit			 < 15%
	sedang			 15% – 35%
	banyak			 35% - 65%
	sangat banyak		 > 60%
d.  Kedalaman efektif
Kedalaman tanah, menyatakan dalamnya lapisan tanah dalam cm yang dapat dipakai untuk perkembangan perakaran tanaman yang dievaluasi, dan dibedakan menjadi :
	sangat dangkal		 < 20 cm
	dangkal		 20 – 50 cm
	sedang			 50 -75 cm
	dalam			 > 75 cm
4.   Retensi Hara (nr)
Retansi hara merupakan kemampuan tanah untuk menjerap unsur - unsur hara atau koloid di dalam tanah yang bersifat sementara, sehingga apabila kondisi di dalam tanah sesuai untuk hara - hara tertentu maka unsur hara yang terjerap akan dilepaskan dan dapat diserap oleh tanaman. Retensi hara di dalam tanah di pengaruhi oleh KTK, KB, pH dan C-organik.
	Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

Kapasitas Tukar Kation atau Cation Exchangable Cappacity (CEC) merupakan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan (cation exchangable) pada permukaan koloid yang bermuatan negatif.  Satuan hasil pengukuran KTK adalah me-1 kation dalam 100 gram tanah atau me kation 100 -1 g tanah.
	Kejenuhan basa

Kejenuhan basa adalah perbandingan dari jumlah kation basa yang ditukarkan dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen.  Kejenuhan basa rendah berarti tanah kemasaman tinggi dan kejenuhan basa mendekati 100% tanah bersifal alkalis.
	pH tanah

Pada umumnya reaksi tanah baik tanah gambut maupun tanah mineral menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH.  Nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion Hidrogen (H+) di dalam tanah. Makin tinggi kadar ion H+ di dalam tanah, semakin masam tanah tersebut.
	C – organik

Kandungan bahan organik dalam tanah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan suatu budidaya pertanian. Hal ini dikarenakan bahan organik dapat meningkatkan kesuburan kimia, fisika maupun biologi tanah.  Penetapan kandungan bahan organik dilakukan berdasarkan jumlah C-organik.
5.   Toksisitas (xc)
Karakteristik lahan yang menggambarkan toksisitas adalah kandungan garam terlarut (salinitas) yang dicerminkan oleh daya hantar listrik (ds m-1). Toksisitas di dalam tanah biasanya diukur pada daerah-daerah yang bersifat salin.  Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) salinitas berhubungan dengan kadar garam tanah.  Kadar garam yang tinggi meningkatkan tekanan osmotik sehingga ketersediaan dan kapasitas penyerapan air akan berkurang. Daerah pantai merupakan salah satu daerah yang mempunyai kadar garam yang tinggi. Salinitas dipengaruhi oleh air laut, proses pasang surut serta terjadi di daerah arid yang terdapat danau garam dan tidak terjadi di daerah tropis.
6.    Sodisitas
Karakteristik lahan yang menggambarkan sodisitas adalah kandungan natrium dapat ditukar, yang dinyatakan dalam nilai exchangeable sodium percentage atau ESP (%) yaitu dengan perhitungan :
		ESP = Nadd x 100 x KTK-1 
Nilai ESP 15 % adalah sebanding dengan nilai sodium adsorption ratio atau SAR 13.
		SAR = Na : (V (Na + Mg) x 2-1)
7.    Bahaya Sulfidik (xs)
Karakteristik lahan yang menggambarkan bahaya sulfidik adalah kedalaman ditemukannya bahan sufidik yang diukur dari permukaan tanah sampai batas atas lapisan sulfidik atau pirit (FeS2). Pirit banyak ditemukan pada lapisan tanah yang paling dangkal pada wilayah yang dekat dengan daerah pantai atau dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pengujian sulfidik dapat dilakukan dengan cara meneteskan larutan H2O2 pada matrik tanah, dan apabila terjadi pembuihan menandakan adanya lapisan pirit.  Kedalaman sulfidik hanya digunakan pada lahan bergambut dan lahan yang banyak mengandung sulfida serta pirit. Hidrogen sulfida (H2S) yang terbentuk di dalam tanah dapat bereaksi dengan ion-ion logam berat membentuk sulfida-sulfida tidak larut.  Dengan rendahnya kandungan unsur-unsur logam tersebut, H2S yang terbentuk dapat berakumulasi sampai pada tingkat meracun dan mengganggu pertumbuhan tanaman (Hakim dkk., 1986).
8.    Bahaya Erosi (eh)
Karakteristik lahan yang menggambarkan bahaya erosi adalah lereng dan bahaya erosi.
(1) Lereng 
Lereng merupakan hasil beda ketinggian antara dua tempat (kedudukan) dengan jarak datarnya yang dinyatakan dalam persen. Slope atau lereng dinyatakan dalam persen (%) atau derajat (o).  Perbedaan tinggi diukur dari puncak sampai dasar lereng dan dinyatakan dalam meter.
	Bahaya erosi

Bahaya erosi dapat diketahui dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata) pertahun dibandingkan tanah yang tidak tererosi yang dicirikan oleh masih adanya horizon A.

9.    Bahaya Banjir (fh)
Bahaya banjir ditetapkan sebagai kombinasi pengaruh kedalaman banjir (x) dan lamanya banjir (y).  Kedua data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan penduduk setempat di lapangan.  Bahaya banjir dapat diketahui dengan melihat kondisi lahan yang pada permukaan tanahnya terdapat genangan air.
10.  Terain
Karakteristik lahan yang menggambarkan terain (penyiapan lahan) adalah volume batuan lepas (stone) dan singkapan batuan (rock outcrop).  Batuan lepas adalah batuan yang tersebar di permukaan tanah dan berdiameter lebih dari 25 cm (bentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk gepeng).  Singkapan batuan  adalah batuan yang  tersingkap  di permukaan  tanah yang merupakan bagian batuan  besar  yang terbenam di dalam tanah.
2.4.7  Evaluasi Kesesuaian Lahan Kuantitatif 
Evaluasi kesesuaian lahan kuantitatif dilahan dengan melakukan analisis finansial, antara lain. Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Beneffit Cost Ratio (Net B/C),  dan Break Even Point (BEP).
2.4.7.1.  Net Present Value (NVP)
Net Present Value (NPV) sering deterjemahkan sebagai nilai bersih, merupakan selisih antara manfaat dengan biaya pada discount rate tertentu. Jadi Net Present Value (NPV) menunjukkan kelebihan manfaat dibanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proyek (usaha tani). Suatu proyek dikatakan layak diusahakan apabila nilai NPV positif (NPV > 0).
2.4.7.2.  Internal Rate of Return (IRR)
Internal Rate of Return (IRR) sama dengan Rate of Return atau tingkat rendemen atau investasi bersih dan dapat dikatakan pula bahwa IRR adalah nilai discount rate sosial yang membuat nilai NPV proyek sama dengan nol.
2.4.7.3.  Net Beneffit Cost Ratio (Net B/C)
Net Beneffit Cost Ratio (Net B/C) adalah perbandingan jumlah NPV positif dengan NPV negatif yang menunjukan gambaran berapa kali lipat beneffit akan diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Jadi jika nilai NPV > 0, maka B/C > 1 dan suatu proyek layak untuk diusahakan.
2.4.7.4.  Break Even Point (BEP)
Break Even Point (BEP) adalah titik pulang pokok dimana Total Revenue (penerimaan total) sama dengan total cost (pengeluaran total). Selama suatu usaha atau proyek masih berada di bawah titik Break Even Point (BEP), maka selama itu juga usaha atau proyek tersebut masih menderita kerugian dan semakin lama suatu usaha atau proyek mencapai titik pulang pokok atau Break Even Point (BEP), maka akan semakin besar pula saldo rugi yang diterima proyek atau usaha tersebut (Ibrahim, 2003).

