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ABSTRAK 

 

Kakao  adalah  salah  satu  komoditas  unggulan  sub sektor perkebunan 

yang berperan penting sebagai sumber devisa negara Indonesia. Secara  umum  

usaha  tani  kakao di Indonesia masih memiliki kekurangan di berbagai aspek 

meskipun kakao merupakan komoditi unggulan, mulai dari aspek budidaya, 

pemeliharaan, panen atau pasca panen, pengolahan hingga pemasaran  Sehingga 

menyebabkan produksi dan produktivitas kakao menurun. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor teknik budidaya yang mempengaruhi produktivitas 

kakao di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah sampel adalah 56 

orang dan penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 

pertimbangan keterlibatan sampel secara langsung dalam kegiatan usahatani 

kakao. Sampel diambil dari petani yang mempunyai curahan kerja utama pada 

usahatani kakao. Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Januari sampai 25 Maret 

2017. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial faktor teknik budidaya 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas tanaman kakao di Kecamatan Kumpeh 

Kabupaten Muaro Jambi. Jarak tanam, pemupukan dan pengendalian hama dan 

penyakit berpengaruh positif terhadap produktivitas tanaman. Umur tanaman dan 

pemangkasan berpengaruh negatif terhadap produktivitas tanaman. Faktor teknik 

budidaya Jarak tanam, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit mampu 

meningkatkan produktivitas tanaman sedangkan umur tanaman dan pemangkasan 

dapat menyebabkan produktivitas tanaman menurun.  
 

Kata kunci : Tanaman kakao, faktor budidaya, produktivitas 
1
 Alumni Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

2
 Dosen Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Kakao  (Theobroma  cacao  L.)  adalah  salah  satu  komoditas  unggulan  sub 

sektor perkebunan. Komoditas kakao secara konsisten berperan sebagai sumber 

devisa negara yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam struktur 

perekonomian Indonesia (Arsyad et al., 2011). Dari sisi luas areal, kakao  

menempati keempat terbesar untuk sub sektor perkebunan setelah  kelapa sawit, 

kelapa dan karet. Dilihat dari sisi ekonomi, kakao memberikan  sumbangan devisa 

ketiga terbesar setelah kelapa sawit dan karet  (Hasibuan et al., 2012).  
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Secara  umum  usaha  tani  kakao di Indonesia masih memiliki kekurangan di 

berbagai aspek meskipun kakao merupakan komoditi unggulan, mulai dari aspek 

budidaya, pemeliharaan, panen atau pasca panen, pengolahan hingga pemasaran  

Sehingga menyebabkan produksi dan produktivitas kakao menurun (Iqbal dan 

Dalimi, 2006). Penurunan produktivitas kakao disebabkan tanaman yang ada saat 

ini umumnya dari tahun sekitar 1980-an dengan kondisi tanaman tua, rusak,  tidak  

produktif  dan  terkena  serangan  hama  penyakit dengan  tingkat  serangan  berat. 

Selain itu, sebanyak 235.000 ha tanaman yang kurang produktif terkena serangan 

hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang dan sebanyak 145.000 ha 

tanaman kakao tidak terawat dan kurang pemeliharaan (Kementerian Pertanian, 

2012).Tanaman kakao produktivitasnya mulai menurun setelah umur 15 sampai 

20 tahun. Tanaman tersebut umumnya memiliki produktivitas yang hanya tinggal 

setengah dari potensi produktivitasnya (Zaenudin dan Baon, 2004).  

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perkebunan 2016, perkebunan kakao 

Indonesia tersebar di seluruh Provinsi. Provinsi Jambi merupakan salah satu sentra 

penghasil kakao rakyat di Indonesia. Salah satu Kabupaten yang mengusahakan 

kakao di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2010 luas 

areal perkebunan kakao sebesar 552 ha meningkat menjadi 784 ha tahun 2015, 

dengan produktivitas kakao tahun 2010 0.932 ton ha
-1 

menjadi 0.737 ton ha
-1 

tahun 2015.  

Kecamatan Kumpeh merupakan sentra penanaman kakao terbesar di 

Kabupaten Muaro Jambi. Luas areal perkebunan kakao di Kecamatan Kumpeh 

mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan produktivitas cenderung 

mengalami penurunan Secara umum, produktivitas tanaman kakao rakyat di 

Kecamatan Kumpeh masih bervariasi dengan rata rata produktivitas tanaman 

kakao sebesar 0.80 ton ha
-1

. Jumlah itu masih jauh dibawah produktivitas 

potensial kakao sebesar 2 ton ha
-1 

(Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2016). 

Penyebab rendahnya produktivitas tanaman adalah sebagian besar tanaman kakao 

belum menggunakan bahan tanam unggul, tanaman telah tua, belum 

diaplikasikannya budidaya secara baik dan serangan hama dan penyakit tanaman 

(Wahyudi dan misnawi, 2007).  

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 

teknik budidaya yang mempengaruhi produktivitas tanaman kakao (Theobroma 

kakao L.) di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. 

 

 

METODE PENELITIAN 
 

Tempat dan waktu 

Penelitian ini dilakukan di Desa Betung dan Desa Pulau Mentaro Kecamatan 

Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan 

mulai dari 26 Januari 2017 sampai dengan 25 Maret 2017. 

 

Alat dan bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah daftar pertanyaan, 

kamera dan alat – alat tulis lainnya yang dibutuhkan pada saat penelitian. Objek  

penelitian  ini dikhususkan  pada  petani  yang mengusahakan  usahatani  kakao  

rakyat, dengan jumlah sampel sebanyak 56 orang petani kakao. 



 

 

 

Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer diperolah secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui 

perantara untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari petani yang 

mengusahakan usahatani kakao.  
 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai laporan 

hasil penelitian, bahan-bahan bacaan serta laporan dari instansi-instansi 

terkait yang ada hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan 

wawancara secara langsung. Observasi yaitu metode pengamatan dan 

peninjauan secara langsung ke petani kakao sedangkan wawancara 

dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disediakan 

terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna 

mendapat informasi yang akurat. 
 

b. Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data dari buku, jurnal maupun tulisan ilmiah yang sudah 

dibukukan dan dipublikasikan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

 

Tabel 1. Variabel yang diamati 

 

NO DATA PRIMER NO DATA SEKUNDER 

1 Data Pokok 1 Dinas perkebunan Provinsi Jambi 

 

a) Jarak tanaman 2 Badan statistik Provinsi Jambi 

 

b) Umur tanaman 3 Kantor BP3K Kecamatan Kumpeh 

 

c) Penggunaan input teknologi     

 

     

  

 

    

2 Data penunjang     

 

a) Umur petani     

 

b) Tingkat pendidikan     

 

c) Pengalaman petani 

mengusahakan tanaman kakao     

  

 

    



 

Metode pengambilan sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 

secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan keterlibatan sampel 

secara langsung dalam kegiatan usahatani kakao. Sampel diambil dari petani yang 

mempunyai curahan kerja utama pada usahatani kakao. Desa sampel yang dipilih 

adalah Desa Betung dan Desa Pulau Mentaro. Jumlah populasi petani kakao Desa 

Betung sebanyak 93 orang, Desa Pulau Mentaro sebanyak 71 orang dan jumlah 

populasi petani kakao di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi 481 orang. 

Menurut informasi dari ketua kelompok tani dan PPL, jumlah petani yang curahan 

kerja utamanya usahatani kakao berjumlah 32 orang di Desa Betung dan 24 orang 

di Desa Pulau Mentaro. 

 

Analisis Data 

Data terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik regresi linier berganda 

seperti uji multikolinearitas, uji normalitas dan uji homogenitas selanjutnya data 

dianalisis menggunakan regresi linier berganda 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Deskripsi petani 
 

Umur petani 

Hasil penelitian terhadap umur petani kakao didaerah penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel  2.  Distribusi petani berdasarkan umur 

No 
Umur Jumlah petani Persentase 

 (Tahun)  (orang)  (%) 

1 36 – 41 23 41.07 

2 42 – 46 11 19.64 

3 47 – 52 15 26.79 

4 53 – 58 7 12.50 

     Jumlah 56 100.00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2017 
 
Tabel 2 memperlihatkan bahwa persentase umur petani paling tinggi terdapat 

pada kelompok umur 36 sampai 41 tahun, sebanyak 23 orang petani (41.07%). 

Menurut Hernanto (1991), bahwa umur produktif ada pada jenjang 15 sampai 55 

tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata umur petani sampel adalah 44 

tahun. Petani dalam usia produktif keadaan fisiknya diharapkan mampu untuk 

menerapkan cara budidaya kakao yang baik. Begitu pula dalam pengambilan 

keputusan seperti halnya mempertimbangkan masuknya ilmu baru, termasuk 

didalamnya teknologi baru untuk budidaya kakao. Petani hendaknya dapat dengan 

cepat mengambil keputusan melalui bantuan pemikiran, penerangan dan kegiatan 

penyuluhan pertanian. 

 

 



 

Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian terhadap tingkat pendidikan petani kakao didaerah penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel  3. Distribusi petani berdasarkan tingkat pendidikan formal 

No Tingkat pendidikan 
Jumlah petani 

(orang) 

Persentase 

 (%) 

1 SD/sederajat 19 33.92 

2 SMP/ sederajat 22 39.29 

3 SMA/ sederajat 15 26.79 

Jumlah       56    100.00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2017 
 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan petani di daerah penelitian 

mayoritas adalah berpendidikan SMP/sederajat sebanyak 22 orang petani 

(39.29%), sedangkan petani yang pendidikan SMA/sederajat sebanyak 15 orang 

petani (26.79%). Hernanto (1991), mengatakan bahwa tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi cara berpikir, menerima dan mencoba hal baru. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan petani akan diikuti pula oleh pola pikir yang semakin rasional, 

sehingga lebih mudah menerima pembaharuan serta perubahan dalam cara 

berusahataninya mulai dari persiapan pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan, 

hingga panen dan pasca panen.  

 

Pengalaman berusaha tani kakao  

Hasil penelitian terhadap pengalaman berusaha tani kakao didaerah penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4.  
 
Tabel  4. Distribusi petani berdasarkan pengalaman budidaya kakao  

No 
Pengalaman 

 (Tahun) 

Jumlah petani 

 (Orang) 

Persentase 

 (%) 

1 5 – 10 13 23.21 

2 11 – 16 14 25.00 

3 17 – 22 27 48.22 

4 > 23 2 3.57 

Jumlah                  56  100.00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2017 
 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa petani yang mempunyai pengalaman 

mengusahakan kakao yang paling banyak pada kisaran 17 sampai 22 tahun 

sebanyak 27 orang petani (48.22%) dan pengalaman mengusahakan kakao paling 

rendah pada kisaran >23 tahun sebanyak 2 orang petani (3.57%). Pengalaman 

budidaya berpengaruh terhadap keterampilan petani dalam budidaya kakao. Petani 

dengan pengalaman berusahatani yang cukup lama mempunyai pengalaman yang 

tinggi dan mendapatkan banyak pengetahuan dengan belajar dari pengalaman 

berusahatani, sehingga petani mampu mengelola usahataninya dengan baik serta 

akan berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi. 

 

 



 

Produktivitas tanaman kakao di daerah penelitian 

Hasil penelitian terhadap Produktivitas tanaman kakao di daerah penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 5.  
 
Tabel  5. Distribusi produktivitas tanaman kakao di daerah penelitian 

Produktivitas 

 (ton ha
-1 

tahun
-1

) 

Jumlah petani 

(orang) 

Persentase 

 (%) 

0 – 0.5 22 39.29 

0.501 – 1.01 34 60.71 

1.02 – 1.502 0 0.00 

1.503 – 2.003 0 0.00 

Jumlah 56 100.00 

 Sumber : Hasil olahan data primer, 2017  
 

Tabel 5 memperlihatkan bahwa petani yang memiliki produktivitas tanaman 

kakao paling tinggi pada kisaran 0.501 sampai 1.01 ton ha
-1

 sebanyak 34 orang 

petani (60.71%) sedangkan produktivitas potensial kakao yaitu sebesar 2 ton ha
-1

. 

Produktivitas tanaman merupakan hasil budidaya tanaman yang berhubungan 

dengan efisiensi penggunaan sumberdaya. 
 
 
Faktor Teknik Budidaya Yang Mempengaruhi Produktivitas Tanaman 

Kakao 
 

Peningkatan produktivitas tanaman dipengaruhi oleh faktor teknik budidaya. 

Pertumbuhan dan produksi akan meningkat apabila efisiensi dari semua faktor 

tersebut meningkat. Analisis faktor teknik budidaya dilakukan dengan 

menggunakan fungsi regresi linier berganda, dimana variabel dependent (Y) 

adalah produktivitas tanaman kakao dan variable independet (X) adalah faktor 

teknik budidaya yang digunakan pada usahatani kakao.  Variabel X terdiri dari : 

Jarak tanam (X1), umur tanaman (X2), pemupukan (X3), Pemangkasan (X4) dan  

pengendalian hama dan penyakit (X5). Hubungan antara faktor teknik budidaya 

terhadap produktivitas tanaman serta uji signifikansi disajikan pada persamaan 

regresi linier berganda. Pengaruh faktor teknik budidaya dapat dijelaskan melalui 

analisis korelasi (r) dan analisis determinasi (R
2
). Hasil analisis pendugaan 

parameter model regresi linier berganda sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tabel 6. Hasil analisis pendugaan parameter model regresi linier berganda 

 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

 

Constant 

 

.666 

 

.229 

  

2.915 

 

.005 

Jarak tanam .049 .012 .307 4.071 .000 

Umur tanaman -.023 .008 -.327 -2.959 .005 

Pemupukan .002 .001 .245 2.437 .018 

Pemangkasan -.028 .009 -.216 -3.070 .000 

Pengendalian hama dan 

penyakit 

.003 .001 .265 2.740 .008 

r = .880 R
2 

= .751 Fhitung = 34.237 

Ket : α = nyata pada taraf 5% 

Pengaruh faktor teknik budidaya secara simultan terhadap produktivitas 

tanaman diketahui dengan menggunakan uji F, dari hasil analisis diperoleh Fhitung 

sebesar 34.237 dengan sig 0.000, artinya bahwa faktor teknik budidaya (Jarak 

tanam, umur tanaman, pemupukan, pemangkasan dan  pengendalian hama dan 

penyakit) berpengaruh nyata terhadap produktivitas kakao. Dari hasil analisis 

regresi memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.880. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara faktor teknik 

budidaya yang dilakukan oleh petani dengan produktivitas tanaman kakao di 

daerah penelitian. Besarnya sumbangan pengaruh secara simultan antara faktor 

teknik budidaya dengan produktivitas tanaman sebesar  R
2
 = 0.751. Hal ini berarti 

75.1% Produktivitas tanaman mampu dijelaskan secara simultan oleh faktor 

budidaya (Jarak tanam, umur tanaman, pemupukan, pemangkasan dan  

pengendalian hama dan penyakit) sedangkan sisanya 24.9% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar model. 

Pengaruh faktor teknik budidaya terhadap produktivitas kakao secara parsial 

dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi pada masing-masing variabel 

faktor teknik budidaya. Nilai yang lebih kecil dari alfa (0.05) menunjukkan hasil 

yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil analisis didapat 

bahwa nilai signifikansi faktor jarak tanam, umur tanaman, pemupukan, 

pemangkasan dan pengendalian hama dan penyakit lebih kecil dari nilai alfa 

(0.05) pada tingkat kepercayaan 95% yang berarti secara parsial variabel tersebut 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas kakao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jarak tanam 

Hasil pengamatan jarak tanam yang diusahakan petani di daerah penelitian 

disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut :  
 

Tabel  7. Distribusi jarak tanam yang di usahakan petani 

Jarak tanam 

(m
2
) 

Jumlah petani  

(orang) 

Persentase  

(%) 

2.4m x 2.4m 21 37.50 

2.5m x 3m 0 0 

3m x 3m 20 35.71 

4m x 4m 0 0 

3m x 2m 10 17.86 

2.5m x 2.5m 5 8.93 

Jumlah 56 100.00 

Sumber : Hasil olahan data primer,  2017 

Tabel 7 memperlihatkan bahwa dalam praktik budidaya yang dilakukan 

petani di daerah penelitian 64.29% menerapakan jarak tanam yang tidak sesuai 

anjuran, hal ini dilakukan agar jumlah pohon yang di tanam jumlahnya lebih 

banyak, sehingga nantinya petani dapat memperoleh hasil yang banyak pula. 

Sedangkan dalam teknik budidaya tanaman jarak tanam yang dianjurkan untuk 

tanaman kakao adalah 3m x 3m atau 4m x 4m. Jarak tanam merupakan faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, karena penyerapan energi matahari 

oleh permukaan daun sangat menentukan pertumbuhan tanaman dan banyaknya 

intensitas matahari yang diserap oleh tanaman dipengaruhi oleh jarak tanam. 

Semakin rapat populasi tanaman maka semakin sedikit jumlah intensitas cahaya 

matahari yang didapat oleh tanaman dan semakin tinggi tingkat kompetisi antar 

tanaman untuk mendapatkan sinar matahari tersebut (Pembayun, 2008). 

 

Umur tanaman 

Hasil pengamatan umur tanaman kakao yang berada di daerah penelitian 

disajikan dalam Tabel 8 sebagai berikut : 
 

Tabel  8. Distribusi umur tanaman yang diusahakan petani 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2017 
 
Tabel 8 memperlihatkan bahwa rata-rata umur tanaman petani adalah 20 

tahun. Kondisi ini berarti bahwa tanaman kakao yang sudah tua potensi 

produktivitasnya rendah. Tanaman kakao produktivitasnya mulai menurun setelah 

umur 15 sampai 20 tahun. Tanaman tersebut umumnya memiliki produktivitas 

yang hanya tinggal setengah dari potensi produktivitasnya. Sehingga dalam teknik 

Umur tanaman 

(Tahun) 

Jumlah petani 

(orang) 

Persentase 

(%) 

5-10 0 0 

11-16 13 23.21 

17-22 25 44.65 

>23 18 32.14 

Jumlah 56 100.00 



 

budidayanya sangat diperlukan kegiatan rehabilitasi khususnya peremajaan. 
Upaya peremajaan tanaman kakao dimaksudkan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan potensi produktivitas, salah satu upaya peremajaan dapat dilakukan 

melalui aplikasi teknik sambung samping tanaman kakao (Zaenudin dan Baon, 

2004). Metode sambung samping mempunyai keunggulan sebagai berikut: (a) 

areal pertanaman kakao dapat direhabilitasi dalam waktu relatif singkat, lebih 

murah, dan tanaman kakao lebih cepat berproduksi dibandingkan cara tanam 

ulang (replanting), (b) pada saat batang atas belum berproduksi, hasil buah dari 

batang bawah dapat dipertahankan, (c) batang bawah dapat berfungsi sebagai 

penaung sementara bagi batang atas yang sedang tumbuh (Prastowo dan 

Roshetko, 2006). 

 

Pemupukan 

Hasil pengamatan pemupukan yang dilakukan oleh petani di daerah 

penelitian disajikan dalam Tabel 9 sebagai berikut : 
 

Tabel  9.  Distribusi pemupukan  yang dilakukan petani 

Pemupukan 

(Kg
-1 

ha
-1 

tahun
-1

) 

Jumlah petani 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Tidak pernah 20 35.71 

20 - 46 17 30.36 

47 - 73 19 33.93 

74 - 100 0 0 

Jumlah 56 100.00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2017 

Tabel 9 memperlihatkan bahwa petani yang tidak melakukan pemupukan 

sebanyak 20 orang petani (35.71%), petani yang melakukan pemupukan 20 

sampai 46  Kg
-1 

ha
-1 

tahun
-1 sebanyak 17 orang petani (30.36%) sedangkan petani 

yang melakukan pemupukan 47 sampai 73 Kg
-1 

ha
-1 

tahun
-1 sebanyak 19 orang 

petani (33.93%). Di daerah penelitian petani menggunakan pupuk yang sangat 

beragam seperti pupuk urea, pupuk NPK, dan pupuk urea+TSP+KCl. Rata-rata 

dosis pupuk yang diberikan sebanyak 66.071 gram tanaman
-1

. Jika dibandingkan 

dengan kebutuhan pupuk tanaman kakao 250 gram tanaman
-1

 urea, 250 gram 

tanaman
-1

 TSP dan 250 gram tanaman
-1

 KCl jumlah itu masih sangat kurang 

untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanaman kakao (Puslitkoka, 2006).  

Pemupukan merupakan salah satu upaya pemeliharaan tanaman dengan 

tujuan memperbaiki kesuburan tanah melalui cara penambahan unsur hara, baik 

makro maupun mikro yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman kakao. Pemberian pupuk yang terlalu sedikit pada tanaman hanya akan 

dimanfaatkan oleh jasad renik dalam tanah dan gulma, sedangkan tanaman utama 

kurang bisa memanfaatkannya. Sebaliknya apabila pupuk yang diberikan terlalu 

tinggi akan mengakibatkan pemborosan dan mengganggu penyerapan unsur hara 

lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Lingga dan marsono (2005), bahwa 

kekurangan unsur hara makro dan mikro pada tanaman dapat mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 

 

 



 

Pemangkasan 

Hasil pengamatan pemangkasan yang dilakukan oleh petani di daerah 

penelitian disajikan dalam Tabel 10 sebagai berikut: 
 

Tabel  10. Distribusi pemangkasan yang dilakukan petani  

Pemangkasan 

(Kali / tahun) 

Jumlah petani 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Tidak pernah 0 0 

2 - 4  30 53.57 

6 - 8  26 46.43 

10 - 12  0 0 

Jumlah 56 100.00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2017 

Tabel 10 memperlihatkan bahwa petani yang melakukan pemangkasan 2 

sampai 4 kali dalam setahun sebanyak 30 orang petani (53.57%) sedangkan petani 

yang melakukan pemangkasan 6 sampai 8 kali dalam setahun sebanyak 26 orang 

petani (46.43%). Prinsip dasar pemangkasan kakao adalah memangkas secara 

ringan tetapi sering. Berat ringannya pangkasan terletak pada ukuran ranting yang 

dipotong, diameternya berkisaran 2.5cm. Pemangkasan yang berlebihan (terlalu 

berat) menyebabkan cabang lemah dan mati serta meningkatkan kepekaan 

tanaman terhadap hama dan penyakit. Di sisi lain, pemangkasan yang kurang 

(terlalu ringan) menyebabkan iklim mikro tidak sehat, sehingga dapat 

meningkatkan serangan hama dan penyakit serta jumlah buah yang dihasilkan 

sedikit (Puslitkoka, 2006). 

Pemangkasan pada tanaman kakao terdiri atas 3 macam, yaitu pemangkasan 

bentuk, pemangkasan pemeliharaan dan pemangkasan produksi. Pemangkasan 

bentuk dilakukan ketika tanaman kakao muda  telah membentuk jorket sampai 

tanaman memasuki masa produktif. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan untuk 

membuang tanaman yang tidak dikehendaki seperti cabang sakit, patah dan tunas 

air. Pemangkasannya dilakukan secara ringan dengan frekuensi 1 sampai 2 bulan 

sekali. Pemangkasan produksi dilakukan untuk memacu pertumbuhan bunga dan 

buah dengan frekuensi 2 kali setahun  (Puslitkoka, 2006). Alat pangkas yang 

digunakan petani didaerah penelitian seperti gergaji dan parang. Penggunaan 

gergaji untuk membuang/memotong cabang/batang yang berdiameter besar. 

Untuk tunas air biasanya dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman 

Pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan oleh petani di daerah 

penelitian disajikan dalam Tabel 11 sebagai berikut : 
 

Tabel  11. Distribusi pengendalian hama dan penyakit tanaman  

Pengendalian hama dan 

penyakit tanaman 

(Liter / tahun) 

Jumlah petani 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Tidak pernah 6 10.71 

10 - 33 28 50 

34 - 77 18 32.14 

78 - 100 4 7.15 

Jumlah 56 100.00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2017 

Tabel 11 memperlihatkan bahwa petani di daerah penelitian yang tidak 

melakukan pengendalian hama dan penyakit sebanyak 6 orang petani (10.71%), 

petani yang melakukan pengendalian hama dan penyakit 10 sampai 33 liter/tahun 

sebanyak 28 orang petani (50%), petani yang melakukan pengendalian hama dan 

penyakit 34 sampai 77 liter/tahun sebanyak 18 orang petani (32.14%) sedangkan 

petani yang melakukan pengendalian hama dan penyakit 78 sampai 100 

liter/tahun sebanyak 4 orang petani (7.15%). Jenis OPT utama kakao di daerah 

penelitian meliputi penggerek buah kakao (Conopomorpha cramerella) / yang 

lebih dikenal PBK, kepik penghisap buah (Helopeltis sp.) dan penyakit busuk 

buah (Phytopthora palmivora). 

Pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan petani didaerah penelitian 

menggunakan pestisida jenis sidamentrin dan jenis regent. Pengendalian hama dan 

penyakit dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida. Aplikasi penyemprotan 

pestisida menggunakan knapsack sprayer pestisida yang digunakan untuk 

pengendalian hama Helopeltis sp adalah sidametrin bahan aktif Sipermetrin 50 

gram liter
-1

 yang merupakan pestisida racun kontak dan lambung. Pestisida 

dengan bahan aktif Sipermetrin 50 gram liter
-1

 merupakan pestisida berbentuk 

pekatan berwarna kuning dengan dosis 1 sampai 2  liter ha
-1

, konsentrasi 2 sampai 

4 ml liter
-1

 dengan volume semprot 500 liter ha
-1

. Selain pestisida sidametrin 

digunakan juga pestisida jenis regent bahan aktif fipronil 50 gram liter
-1

 untuk 

hama penggerek buah kakao (Conopomorpha cramerella). bahan aktif fipronil 50 

gram liter
-1

 merupakan pestisida sistemik racun kontak, lambung berbentuk 

pekatan suspensi berwarna putih dengan konsentrasi 0.25 sampai 0.5 ml liter
-1

. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

Faktor teknik budidaya (Jarak tanam, umur tanaman, pemupukan, pemangkasan 

dan pengendalian hama dan penyakit) secara simultan dan secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas tanaman kakao di Kecamatan Kumpeh 

Kabupaten Muaro Jambi. Jarak tanam, pemupukan dan pengendalian hama dan 

penyakit berpengaruh positif terhadap produktivitas tanaman. Umur tanaman dan 



 

pemangkasan berpengaruh negatif terhadap produktivitas tanaman. Faktor teknik 

budidaya Jarak tanam, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit mampu 

meningkatkan produktivitas tanaman sedangkan umur tanaman dan pemangkasan 

dapat menyebabkan produktivitas tanaman menurun. Hasil uji pengaruh 

menunjukkan bahwa variabel faktor teknik budidaya berpengaruh cukup kuat 

terhadap variabel produktivitas tanaman sebesar 75.1%. artinya variasi 

produktivitas tanaman mampu dijelaskan oleh variasi faktor teknik budidaya  

sebesar 75.1%.  
 

Saran 

Pengusahaan tanaman kakao yang kurang produktif menyebabkan hasil 

menurun sehingga dalam budidayanya sangat diperlukan kegiatan rehabilitasi 

khususnya peremajaan tanaman kakao melalui teknik sambung samping.  Selain 

itu, kegiatan pemangkasan yang tidak sesuai aturan menyebabkan cabang/batang 

menjadi lemah dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu 

perlu dilakukan monitoring pemangkasan. 
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