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Warta  Pusat  Penelit ian Kopi  
dan Kakao Indonesia diterbitkan 
pertama kali bulan Desember 1985 
oleh Balai Penelitian Perkebunan 
Jember sebagai penerbitan tidak 
berkala dengan nama Warta Balai 
Penelit ian Perkebunan Jember. 
Sejalan dengan perubahan nama 
lembaga penerbitnya, berturut-turut 
publikasi ini berubah pula namanya 
menjadi Warta Pusat Penelitian 
Perkebunan Jember pada tahun 
1991; Warta Pusat Penelitian Kopi 
dan Kakao pada  bulan Juli 1993; 
dan pada tahun 2000 berubah 
menjadi Warta Pusat Penelitian Kopi 
dan Kakao Indonesia.

Sejak tahun 1995 Warta Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 
terbit secara berkala tiga kali setahun, 
setiap bulan Februari, Juni, dan Oktober. 
Mulai Volume 24(1) edisi Februari 
2012, majalah ini dirubah statusnya 
dari media informasi semi ilmiah 
men jad i  med ia  in fo rmas i  semi 
populer.

Warta Pusat Penelit ian Kopi 
d a n  K a k a o  I n d o n e s i a  a d a l a h 
media informasi semi populer yang 
berasal dari hasil-hasil penelitian yang 
bersifat terapan di bidang perkebunan, 
khususnya pada komoditas kopi dan 
kakao. 

Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

PENGANTAR REDAKSI

Komoditas kopi menjadi topik utama 
penerbitan Warta edisi 25(1) tahun 2013 

ini yang menarik untuk disimak oleh para 
pembaca. Indonesia ternyata memil iki  beragam 

potensi komoditas kopi yang belum dikembangkan 
secara maksimal. Dalam penerbitan ini Redaksi 

menampilkan ulasan mengenai potensi kopi 
Sidikalang sebagai salah satu produk Kopi Spesialt i 
asal Sumatera Utara, cara pengolahan kopi Liberoid 

yang cocok dikembangkan di lahan gambut, serta 
proses  pemil ihan pohon induk sebagai sumber 

eksplan untuk mendukung perbanyakan kopi 
secara massal menggunakan teknologi somatic 

embryogeneis (SE). Di samping i tu, pembaca juga 
dapat mencermati cara pengendalian penyakit 

VSD pada kakao melalui penggantian tajuk 
tanaman yang ternyata cukup efekti f  untuk 

mengendalikan penyakit VSD.
Selamat menikmati ulasan kami.

Salam,
Redaksi
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Seleksi Pohon Induk Kopi Arabika
untuk Sumber Eksplan Perbanyakan

Somatic Embryogenesis (SE)

Rina Arimarsetiowati1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118.

Langkah awal yang dilakukan dalam perbanyakan bibit Somatic Embryo-
genesis (SE) kopi Arabika adalah seleksi pohon induk sebagai sumber eksplan.
Kriteria pohon induk yang dipilih memiliki sifat-sifat seragam. Untuk tujuan tersebut
telah dilakukan seleksi pohon induk kopi Arabika varietas AS 2K, AS 1, S 795,
dan Sigarar Utang di KP Andungsari, Kabupaten Bondowoso. Hasil seleksi
mendapatkan beberapa pohon induk yang direkomendasikan sebagai sumber
eksplan untuk perbanyakan SE kopi Arabika.

Beberapa tahun terakhir ini berbagai usaha seperti
intensifikasi, perbaikan mutu tanaman dan perluasan
areal telah dilakukan untuk meningkatkan produksi.
Menurut Pedum Intensif ikasi, Perluasan dan
Peremajaan Kopi Tahun 2012, untuk mendukung
pengembangan kopi nasional peran pemerintah
yang dapat dilakukan antara lain: memfasilitasi
penyediaan benih unggul, sebagian sarana produksi
dan alat pertanian kecil, menyediakan pedoman
teknis budidaya serta melakukan pembinaan dan
pengawalan. Sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas dan mutu tanaman kopi maka pada
tahun 2012 melalui anggaran APBN telah dilakukan
kegiatan intensifikasi Kopi Spesialti di 11 Kabupaten
yang tersebar di 7 provinsi dengan areal seluas
13.510 ha serta kegiatan perluasan kopi Arabika,
peremajaan kopi Robusta seluas 4.600 ha di
20 kabupaten tersebar di 12 provinsi.

Perbanyakan kopi Arabika secara konvensional
dapat dilakukan secara generatif menggunakan biji
atau secara vegetatif menggunakan setek, okulasi
dan sambung pucuk. Cara perbanyakan ini memiliki
keterbatasan dalam jumlah bahan tanaman. Dengan
teknik kultur jaringan (in vitro) diharapkan kendala
tersebut dapat diatasi, sehingga bahan tanam klonal

berjumlah besar dapat disediakan dalam waktu yang
relatif singkat. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia telah berhasil mendapatkan protokol
tahapan dan media perbanyakan kopi Arabika melalui
teknologi Somatic Embryogenesis (SE). Protokol
tersebut menjadi bagian penting dalam produksi bibit
kopi secara massal untuk tujuan komersial. Kapasitas
produksi bibit SE yang pernah dicapai sebanyak
±12 juta bibit.

Penggandaan biakan dalam kultur jaringan
dapat dilakukan melalui jalur organogenesis dan
embriogenesis somatik. Perbanyakan in vitro melalui
kultur jaringan dapat menghasilkan secara klonal
dalam jumlah banyak. Informasi yang diperoleh dari
hasil penelitian Williams & Maheswaran (1986)
menyatakan bahwa cara yang paling banyak
diterapkan untuk meregenerasikan planlet dari kultur
jaringan adalah melalui embriogenesis somatik. Bibit
kopi Arabika SE memiliki keunggulan-keunggulan
diantaranya memiliki sifat genetik yang homogen,
memiliki sistem perakaran tunggang, memiliki daun
yang tumbuh mulai dari bagian bawah batang bibit
yang menyebar ke atas, dan bibit bebas penyakit.
Langkah awal yang dilakukan dalam perbanyakan
bibit SE kopi Arabika adalah seleksi pohon induk
sebagai sumber eksplan.  Tujuan seleksi pohon induk
kopi Arabika adalah memilih pohon induk varietas
anjuran yang memiliki keseragaman ciri-ciri morfologi
tanaman sebagai sumber eksplan. Sifat-sifat tersebut

Di Indonesia kopi Arabika (Coffea
arabica) merupakan tanaman per-
kebunan yang mempunyai arti ekonomi
penting sebagai komoditi ekspor.
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antara lain tanaman bebas serangan hama dan
penyakit, pertumbuhan tanaman baik dengan
produktivitas yang tinggi.

Proses Seleksi
Seleksi pohon induk kopi Arabika telah dilakukan

di Kebun Percobaan Andungsari, Kabupaten
Bondowoso. Bahan tanam yang diseleksi adalah klon
AS 2K, varietas S 795, varietas Sigarar Utang dan
varietas Andung Sari 1 (AS 1). Sebelumnya dipilih
satu tangkai daun lengkap dengan pupus, daun tua
dan biji setiap varietas sebagai standar (branch
marking). Proses seleksi pohon induk ini juga
melibatkan pemulia kopi (coffee breeder), Dr. Surip
Mawardi, sebagai referensi tingkat kemurnian
varietas yang akan dipilih.

Peralatan yang diperlukan untuk proses seleksi
ini antara lain (1) karet talang untuk pelabelan
individu tanaman, (2) bambu panjang dan bendera
untuk menandai pohon terpilih agar mudah terlihat,
(3) gunting pangkas digunakan untuk memotong
daun muda (flush) sebagai sumber eksplan,
(4) plastik berukuran ±1 kg untuk mengemas daun
yang sudah dipotong, (5) sprayer untuk aplikasi
perlakuan daun dengan fungisida. Tahapan proses
seleksi pohon induk sebagai berikut:
- Survei lokasi di tempat penanaman kopi Arabika

varietas dimaksud.
- Penetapan lokasi tempat seleksi, hanya perlu

ditetapkan satu lokasi saja guna memudahkan
proses pengambilan eksplan dan memperkecil
resiko kesalahan dalam pengambilan eksplan.

- Pada setiap blok dipilih tanaman yang seragam
dan memiliki ciri-ciri morfologi sama sesuai ciri
varietas dimaksud berdasarkan warna pupus
daun (flush), bentuk daun, ukuran daun, ukuran

dan bentuk buah, warna buah, dan rasa buah
(sifat organoleptik) diperbandingkan dengan
tangkai daun yang diambil sebagai kontrol.

- Jika terdapat satu sifat saja yang berbeda, maka
pohon tersebut dianggap tidak murni sehingga
tidak dapat dipilih sebagai sumber eksplan. Dalam
hal ini juga perlu dilakukan penyamaan persepsi
dengan pengamat lain agar akurasi hasilnya
tinggi. Dengan melibatkan lebih dari dua orang
pengamat yang mengenal ciri-ciri khas morfologi
varietas dimaksud maka ketepatan identifikasi ini
akan semakin akurat.

- Tahap akhir adalah pemberian kode dan
pelabelan individu pohon terpilih serta pembuatan
peta tanaman agar kelak dalam pengambilan
eksplan tidak salah dengan pohon yang tidak
murni.

Ciri-ciri Morfologi Pohon Induk
Terseleksi

Klon AS 2K

Seleksi dilakukan di lokasi percobaan uji klon
AS 2K (RP 611). Tanaman percobaan tersebut
diperbanyak secara klonal menggunakan setek yang
diambil dari tanaman hasil seleksi individu pada
varietas hasil introduksi dari Brazil pada tahun 1983
yang diberi kode C 1662.  Adapun ciri-ciri morfologi
klon AS 2 K sebagai berikut:
- Ukuran daun lebar, bentuk daun lonjong, dan

berwarna hijau. Tepi daun halus agak ber-
gelombang dengan ujung runcing, permukaan
halus datar. Pupus daun berwarna cokelat muda.

- Buah berbentuk pipih bulat, ukuran buah besar,
buah muda berwarna hijau sedangkan buah tua

Keragaan pohon induk hasil seleksi klon AS 2K
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berwarna merah tidak rata dan bertutul-tutul
kecokelatan dengan diskus besar dan menonjol,
permukaan buah halus, dan tangkai buah
pendek.

- Jumlah buah per ruas 10 - 15.

Varietas Andung Sari 1 (AS 1)

Seleksi pohon induk varietas Andung Sari 1
(AS 1) dilakukan di lokasi kebun benih varietas
AS 1. Di antara hamparan pertanaman kebun benih
tersebut terpilih 20 pohon yang memiliki tingkat
keseragaman tinggi berdasarkan pertumbuhan
tanaman. Adapun ciri-ciri morfologi varietas AS 1
sebagai berikut :
- Tipe pertumbuhan katai.
- Percabangan mendatar, tegak lurus batang

utama, agak lentur.
- Daun berbentuk oval agak memanjang dan

membulat, ujung meruncing, ukuran daun lebar,
helaian daun agak tipis dan lemas dengan tepi

daun bergelombang tegas, arah duduk daun pada
ranting tegak ke atas, dan daun tua berwarna
hijau tua gelap, sedangkan daun muda berwarna
hijau muda.

- Jumlah buah per ruas 10 - 16.
- Buah muda berwarna hijau, buah masak berwarna

merah hati (merah maroon/merah terang), buah
berbentuk bulat memanjang (lonjong), diskus
kecil, tanpa perhiasan buah.

- Biji berukuran agak kecil, berbentuk oval.

Varietas S 795

Seleksi pohon induk varietas S 795 dilakukan
di lokasi pengujian keturunan S 795. Setiap turunan
S 795 ditanam dalam satu baris. Pada Blok I terpilih
sembilan pohon dan pada Blok III terpilih sebanyak
14 pohon. Adapun ciri-ciri morfologi varietas S 795
sebagai berikut:
- Tipe pertumbuhan tinggi melebar dengan daun

rimbun menutupi batang pokok.

Keragaan pohon induk hasil seleksi varietas S 795

Keragaan pohon induk hasil seleksi varietas Andung Sari 1 (AS 1)
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- Cabang primer tumbuh sangat aktif, panjang ruas
3 - 5 cm.

- Bentuk daun oval agak memanjang, agak sempit,
ujung meruncing, helaian daun agak tipis dan
lemas dengan tepi daun bergelombang tegas.
Arah duduk daun pada ranting tegak ke atas.

- Jumlah buah per ruas ±10 buah. Buah muda
berwarna hijau, buah masak berwarna merah
maron, buah berbentuk bulat memanjang dan
diskus kecil, tanpa perhiasan buah.

- Ukuran biji agak kecil.

Varietas Sigarar Utang

Varietas Sigarar Utang merupakan varietas lokal
asal Sumatera Utara. Seleksi pohon induk dilakukan
pada pertanaman varietas Sigarar Utang dan
diperoleh tujuh pohon yang mempunyai sifat-sifat
morfologi sama. Adapun ciri-ciri morfologi varietas
Sigagar Utang sebagai berikut:
- Tipe pertumbuhan semi katai, ruas pendek, tajuk

rimbun menutup batang pokok, cabang primer
bagian bawah terjuntai sampai permukaan tanah,
dan percabangan relatif teratur.

- Cabang primer tumbuh terkulai lentur teratur,
panjang antar ruas batang 4 - 6 cm, dan ruas
cabang 3 - 4 cm.

- Daun tua berwarna hijau tua, sedangkan daun
muda berwarna cokelat kemerahan, dan
permukaan daun mengkilat.

- Bentuk daun oval, pangkal daun runcing, ujung
meruncing, tepi helaian daun bergelombang, dan
apabila naungan kurang daun mengatup ke atas.

- Buah muda berwarna hijau, buah masak berwarna
merah cerah, buah masak tidak serempak, dan buah
muda berbentuk bulat memanjang berukuran besar.

- Biji berbentuk bulat memanjang, ukuran biji cukup
besar.

Langkah-langkah Pengambilan
Eksplan
- Setelah proses seleksi pohon induk selesai

dilakukan, maka dilanjutkan dengan pengambilan
eksplan.

- Eksplan yang diambil adalah daun muda (flush)
yang merupakan jaringan meristematis. Setiap
klon/varietas diambil sekitar 10 - 15 helai daun.

- Daun yang telah dipotong kemudian disterilisasi
menggunakan fungisida agar bebas dari infeksi
jamur. Daun tersebut kemudian dimasukkan ke
dalam kantong plastik dan diberi label.

- Setelah sampai di laboratorium, daun ditata dalam
box mika plastik agar tidak terlalu penuh sehingga
tidak merusak kondisi daun. Agar tidak cepat
kering daun disimpan dalam ruang bersuhu 25°C
(ruang AC). Berdasarkan pengamatan, dalam
waktu satu minggu daun masih mampu bertahan,
kondisi daun masih hijau dan segar.

Penutup
Seleksi pohon induk sumber eksplan merupakan tahapan penting dalam proses perbanyakan kopi

Arabika secara in vitro. Kesalahan dalam penetapan pohon induk sumber eksplan akan berakibat fatal
sebab akan menghasilkan embrio somatik yang tidak identik dengan varietas dimaksud (not true to type).
Hasil pelaksanaan seleksi pohon induk kopi Arabika klon AS 2 K, varietas AS 1, S 795 dan Sigarar Utang
yang dilaksanakan di KP Andungsari Bondowoso merupakan salah satu referensi sumber eksplan untuk
perbanyakan kopi Arabika dengan teknik SE.

Keragaan pohon induk hasil seleksi varietas Sigarar Utang.
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Alternatif Pengendalian Penyakit
VSD (vascular-streak dieback)

Melalui Penggantian Tajuk Tanaman

Teguh Iman Santoso1), Sudarsianto1), dan A. Adi Prawoto1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB Sudirman 90 Jember 68118.

Pemanfaatan klon tahan terbukti efektif mengendalikan penyakit VSD (vas-
cular-streak dieback). Alternatif lain pemanfaatan klon tahan VSD dilakukan melalui
penggantian tajuk tanaman yang rentan. Penggantian tajuk tanaman dilakukan dengan
metode sambung pucuk maupun sambung samping yang sudah dikenal oleh petani
di daerah-daerah sentra produksi kakao. Melalui penggantian tajuk tanaman aplikasi
sambung kanopi ini petani tidak perlu membongkar tanaman yang rentan tetapi
cukup mengganti sebagian tajuk dengan klon-klon tahan VSD.

VSD tersebut, Sca 6 dan Sulawesi 1 telah
direkomendasikan sebagai klon anjuran untuk
pengendalian VSD. Pemanfaatan klon tahan dapat
dilakukan melalui penggantian tajuk pada tanaman
yang rentan. Penggantian tajuk dimaksudkan untuk
memperbaiki daun-daun yang rusak akibat infeksi
VSD sekaligus untuk meningkatkan produktivitas
tanaman.

Keberadaan daun-daun klon tahan dapat
memastikan pasokan fotosintat bagi kebutuhan
tanaman yang rentan sebab daun yang terserang
VSD tidak dapat berfungsi optimal sebagai organ
penghasil fotosintat. Tanaman kakao produktif
memerlukan indeks luas daun (ILD) pada kisaran
3,7 - 5,0. Indeks luas daun merupakan nisbah antara
total luas daun terhadap luas tanah ternaungi.
Dengan asumsi jarak tanaman kakao 3 m x 3 m,
radius tajuk 1,5 m, maka untuk mencapai ILD 4,7
diperlukan tajuk seluas 3.320,50 dm2 atau sekitar
1.258 helai daun sehat per tanaman. Penggantian
tajuk dimaksudkan agar ILD tanaman tetap dalam
kondisi optimal meskipun terserang VSD.

Cara penggantian tajuk dapat dilakukan dengan
dua metode yaitu: (1) metode sambung samping
(side cleft grafting) adalah metode penyambungan
dengan menyisipkan entres pada kulit batang

bawah yang berukuran jauh lebih besar; (2) metode
sambung pucuk ( top grafting) adalah metode
penyambungan dengan menyisipkan entres pada
batang bawah yang berukuran relatif  sama
(menyerupai sambungan pada bibit kakao namun
dilakukan di pucuk tajuk tanaman dewasa). Teknik
penyambungan tersebut sudah dikenal oleh sebagian
petani kakao di daerah sentra produksi kakao di
Sulawesi. Rehabilitasi kakao dengan teknik sambung
samping dan sambung pucuk berhasil diterapkan
oleh BAL Estate Sabah Malaysia pada tahun 1991
dan 1992 untuk merehabilitasi kebun benih yang
produktivitasnya sudah menurun, kemudian telah
dipraktekkan secara luas pada perkebunan kakao
di Sabah, Malaysia. Di Indonesia, optimasi metode
sambung samping sudah dilakukan di KP Kaliwining
pada tahun 1994, pada tahun yang sama oleh
PT. Pagilaran di kebun Segayung Utara, kebun
plasma di Gunung Kidul dan PIR lokal kakao
Wonogiri I. Tulisan ini menyampaikan informasi
keberhasilan pemanfaatan klon-klon kakao tahan
VSD dengan cara penggantian tajuk tanaman kakao
yang rentan. Cara ini merupakan salah satu alternatif
dalam pemanfaatan klon tahan VSD.

Metode Penggantian Tajuk
Penggantian tajuk tanaman dapat dilakukan

dengan metode sambung samping (side cleft graf-
ting) maupun sambung pucuk (top grafting). Metode

K etersediaan klon kakao tahan VSD
memberikan harapan baru dalam
pengendalian penyakit VSD di
Indonesia. Di antara klon tahan
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sambung samping sudah dikenal oleh pekebun kakao
untuk merehabilitasi tanaman kakao yang tidak
produktif. Faktor-faktor teknis yang berpengaruh
terhadap keberhasilan penyambungan tersebut
antara lain umur entres, tingkat kesehatan dan
kesegaran entres, kondisi kambium dan kesehatan
batang bawah, faktor lingkungan, dan tingkat
keahlian tenaga penyambung.

Perbedaan metode rehabilitasi kakao dengan
penggantian tajuk terletak pada ketinggian tempat
penyambungan. Penyambungan untuk penggantian
tajuk dilakukan pada ketinggian 1,5 - 2 m di atas

permukaan tanah, sedangkan penyambungan untuk
rehabilitasi dilakukan pada ketinggian 0,5 m.
Perbedaan lainnya, pada penggantian tajuk tanaman
batang bawah dibiarkan tumbuh atau tidak dipotong
sedangkan pada metode rehabilitasi tanaman batang
bawah dipotong.

Pemeliharaan Tajuk
Terdapat variasi pertumbuhan batang atas

yang tergantung pada keberhasilan pemeliharaan
pasca penyambungan dan jenis klon batang atas

 KLON TAHAN 

 KLON RENTAN 

Sambung pucuk                                                                                  Sambung samping

Penggantian tajuk dapat dilakukan dengan cara sambung pucuk (kiri)
dan sambung samping (kanan)

Entres Klon Tahan VSD

Perbedaan metode rehabilitasi dan penggantian tajuk
Metode Rehabilitasi  Metode Penggantian Tajuk
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Hubungan antara tingkat penutupan tajuk klon tahan dengan intensitas serangan VSD
pada klon rentan TSH 858 (Sumber: Santoso et al., 2013)

yang digunakan, terutama tingkat ketahanan klon
batang atas terhadap serangan Helopeltis. Sebelum
tajuk klon tahan VSD terbentuk sempurna, serangan
Helopeltis pada daun menjadi kendala serius
terhadap keberhasilan penyambungan. Serangan
Helopeltis dapat menghambat pertumbuhan tunas
dan daun-daun muda (flush) menjadi kering apabila
jenis batang atas bersifat rentan. Serangan Helopeltis
ditandai dengan adanya bercak bulat coklat
kehitaman pada ranting tanaman, selanjutnya bercak
memanjang seiring pertumbuhan tunas itu sendiri.
Pertumbuhan tunas yang terhambat berdampak
pada tertundanya laju pertumbuhan vegetatif tunas.
Guna mengantisipasi serangan Helopeltis ini maka
dilakukan penyemprotan insektisida satu minggu
sekali sampai umur sambungan mencapai 3 - 4
bulan. Di antara klon tahan VSD yang direkomen-
dasikan tersebut, klon Sca 6 juga bersifat tahan
terhadap serangan hama Helopeltis dan penyakit
Phytophthora.

Tunas-tunas batang atas yang tumbuh selanjut-
nya akan berkembang menjadi daun-daun dewasa
penghasil fotosintat yang akan memasok nutrisi bagi
kebutuhan tanaman secara keseluruhan.

Penutupan Tajuk
Semakin banyak jumlah entres yang disambung-

kan, tentunya kecepatan penutupan tajuk akan
semakin cepat. Untuk mendapatkan tingkat
penutupan tajuk yang sempurna diperlukan minimal
waktu satu tahun. Potensi satu sambungan akan
menghasilkan luas penutupan tajuk sekitar 31,67%

Tingkat Ketahanan VSD
Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan

bahwa semakin banyak jumlah sambungan klon tahan
maka akan semakin cepat penutupan tajuk tanaman
sehingga tingkat ketahanan tanaman terhadap VSD
juga akan meningkat. Hal ini membuktikan bahwa
semakin luas penutupan tajuk tanaman oleh klon
tahan akan semakin mengurangi laju infeksi VSD.
Di samping itu kondisi tanaman juga akan semakin
sehat yang diakibatkan kebutuhan nutrisi tanaman
terpenuhi dengan optimal.

saat tahun pertama setelah penyambungan. Guna
mendapatkan luas penutupan tajuk hingga
mendekati 100% diperlukan 5 - 6 sambungan per
tanaman. Potensi ini bisa tidak maksimal apabila
pemeliharaan tanaman pasca penyambungan
tidak optimal. Oleh karena itu, faktor pemeliharaan
tanaman menjadi faktor penting terhadap
keberhasilan sambungan.

1
2
3
4
5
6

31,67a
61,67b
68,33b
83,33c
83,33c
93,33c

Penutupan tajuk saat sambungan umur satu tahun
berdasarkan jumlah sambungan
Jumlah Sambungan Luas penutupan tajuk, %
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Produktivitas Tanaman
Penggunaan klon-klon tahan VSD yang memiliki

potensi produksi tinggi untuk penggantian tajuk
tanaman sekaligus akan memaksimalkan produksi
batang bawah. Produksi buah tanaman bawah
menjadi tolok ukur utama untuk menilai tingkat
pemulihan tanaman bawah akibat serangan VSD
setelah proses penggantian tajuk dengan klon-klon
tahan VSD. Telah dilaporkan terjadi peningkatan

produksi klon rentan yang disambung tajuk dengan
klon-klon tahan dibandingkan dengan kontrol (tidak
disambung). Pada tahun keempat, terjadi tingkat
produksi tanaman yang telah disambung 250 - 560%
lebih besar dibandingkan kontrol. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut maka disimpulkan bahwa
penggantian tajuk tanaman kakao yang rentan
dengan klon-klon tahan VSD efektif mengendalikan
VSD dan mempetahankan tingkat produktivitas
tanaman.

Keragaan klon rentan VSD (TSH 858) yang telah diganti tajuknya
dengan klon tahan VSD (Sca 6)

Klon Sca 6
(tahan)

Klon TSH 858
(rentan)

 

 

Rerata produksi (g/phn) batang bawah dan tajuk tanaman hasil sambungan umur empat tahun

Batang bawah
-batang atas

Produksi, g/pohon/thn

ICS 60 – Sca 6 344,52 398,49 743 254,46
ICS 60 – Sulawesi 1 335,55 563,52 899 307,90
TSH 858 – Sca 6 411,39 381,17 793 466,21
TSH 858 – Sulawesi 1 392,33 558,09 950 559,07
ICS 60 (Kontrol) 292 - 292
TSH 858 (Kontrol) 170 - 170

Batang bawah Tajuk Total
Perbandingan

terhadap kontrol
%
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Penutup
Serangan penyakit VSD menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi kakao di Indonesia. Pendekatan

pengendalian VSD dengan penggantian tajuk tanaman rentan dengan klon-klon tahan merupakan alternatif
pilihan yang dapat diterapkan apabila kondisi produktivitas tanaman batang bawah masih cukup baik. Teknik
ini terbukti efektif digunakan untuk mengendalikan serangan VSD di beberapa perkebunan kakao di Jawa
Timur, seperti Kebun Percobaan Kaliwining, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dan PT. Perkebunan
Nusantara XII. Keberhasilan penggantian tajuk ini tergantung kecermatan pekebun dalam perawatan tanaman
pasca penyambungan yang rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti hujan dan serangan Helopeltis.
Minimal diperlukan waktu satu tahun untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya petani/pekebun
yang dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan untung/rugi untuk memilih metode penggantian
tajuk atau rehabilitasi tanaman dalam pengendalian VSD.

Kebutuhan Biaya
Kebutuhan biaya berikut berdasarkan

kebutuhan pekerjaan sampai dengan satu tahun
setelah penyambungan, saat penggantian tajuk

Kebutuan alat dan bahan per hektar:

No. Jenis Pengeluaran Satuan Volume Biaya (Rp) Jumlah (Rp)

A. Alat
1 Pisau okulasi Buah 7 150.000 1.050.000
2 Gunting pangkas Buah 7 75.000 525.000
3 Gergaji pangkas Buah 7 50.000 350.000
4 Sprayer Unit 1 450.000 450.000

Sub total alat 2.375.000

B. Bahan habis pakai
1 Tali rafia kg 5 45.000 225.000
2 Plastik sungkup kg 3 7.000 21.000
3 Fungisida Liter 1,6 750.000 1.200.000
4 Insektisida Liter 1,6 750.000 1.200.000

Sub total bahan 2.646.000
Total biaya alat dan bahan 5.021.000

Kebutuhan tenaga kerja (Hari Orang Kerja, HOK) per hektar (Rp 17.500,-/HOK):

No. Jenis Pekerjaan Satuan Volume Rotasi Prestasi HOK Jumlah (Rp)

1 Ambil entres Lonjor 3.750 1 750 5 87.500
2 Sambung pucuk - sambung samping Sambungan 3.750 1 100 37,5 656.250
3 Buka sungkup Buah 3.000 1 600 5 87.500
4 Siwingan Sambungan 3.000 1 150 20 350.000
5 Pengendalian kimiawi hama penyakit Sambungan 3.000 48 3.000 48 840.000

Total biaya HOK 115,5 2.021.250

Total kebutuhan biaya:

No Jenis kebutuhan Per Hektar (Rp.) Per Tanaman (Rp.) Per sambungan (Rp)

1 Alat + bahan habis pakai + HOK 7.042.250 7.100 2.400
2 Bahan habis pakai + HOK 4.667.250 4.700 1.600

telah berfungsi sempurna dengan asumsi:
- Populasi tanaman kakao per hektar: 1.000 tanaman.
- Jumlah sambungan per tanaman: 3 (tiga) buah.
- Persentase hidup: 75%.
- Jumlah sambungan per hektar: 3.750 sambungan.
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Produksi Kopi Sidikalang
di Sumatera Utara

Novie Pranata Erdiansyah1), Djoko Soemarno1), dan Surip Mawardi1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118.

Kopi Sidikalang merupakan salah satu produk Kopi Spesialti asal Dairi Sumatera
Utara yang hingga kini masih dibudidayakan. Ada beberapa aspek teknis budidaya
yang diterapkan petani untuk menghasilkan kopi Sidikalang, antara lain pemilihan
jenis varietas, penerapan sistem pemangkasan dan pengelolaan penaung,
pemupukan, dan pengolahan hasil panen. Proses pengolahan kopi Sidikalang
secara umum dilakukan dengan sistem olah basah sehingga dapat menghasilkan
biji yang berkualitas baik dengan citarasa yang khas.

satu produk kopi spesialti dengan nama kopi
Sidikalang, diambil dari nama ibukota Kabupaten
Dairi. Kota Sidikalang tersebut terletak pada
ketinggian 1.066 m dpl. yang memang cocok
untuk penanaman kopi Arabika.

Kopi merupakan satu di antara 10 komoditas
prioritas dalam pengembangan pertanian di
Indonesia sehingga kopi Sidikalang tersebut
sebagai salah satu potensi daerah yang perlu
didukung pengembangannya. Kondisi topografi
Sidikalang yang terletak di daerah pegunungan,
rata-rata di atas 1.000 m dpl. berudara sejuk
sehingga tidak hanya berpotensi sebagai
penghasil kopi namun juga berpotensi sebagai
tujuan wisata yang sekaligus menunjang
promosi kopi Sidikalang kepada para wisatawan.

Kopi Sidikalang termasuk jenis Kopi Spesialti
yang memiliki nilai jual tinggi dengan harga
mencapai di atas Rp. 40.000/kg biji HS Kering.
Meskipun demikian belum banyak petani dapat
menikmati harga maksimal tersebut akibat
pengetahuan yang masih terbatas dalam proses
pengolahan untuk menghasilkan biji kopi
berkualitas. Di samping itu masih perlu upaya
meningkatan produktivitas tanaman sebab
produksi kopi di Sidikalang rata-rata hanya
mencapai 500 kg HS basah per hektar.
Penerapan teknik budidaya tampaknya masih

perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemberian pupuk
sesuai dosis yang dibutuhkan tanaman dan pemberian
tanaman penaung.

Potensi Lahan
Wilayah Kabupaten Dairi memiliki areal pertanaman

kopi Arabika seluas 10.339 ha yang sebagian besar
berada di wilayah Kecamatan Sumbul dengan total
produksi mencapai 10.733 ton/tahun. Di samping kopi
Sidikalang yang merupakan jenis Arabika, Dairi juga
memiliki potensi kopi lain jenis Robusta yang tumbuh di
dataran rendah dengan luas areal 14.117 ha dan
produksi 6.770 ton/tahun.

Pengalaman petani Dairi dalam bertanam kopi
sangat bervariasi. Bagi sebagian penduduk yang sudah
lama menetap di Dairi memiliki pengalaman puluhan tahun
dalam berkebun kopi sehingga di sebagian tempat
ditemukan tanaman kopi Arabika yang sudah berumur
puluhan tahun. Status lahan yang dimiliki juga bervariasi
mulai milik sendiri, sewa dan sistem bagi hasil. Luas
kepemilikan lahan petani kopi di Sidikalang berkisar antara
0,25 – 2,0 ha, meskipun demikian masih juga dijumpai
lahan-lahan kosong yang belum ditanami.

Sistem Budidaya
Varietas kopi Arabika yang banyak digunakan untuk

produksi kopi Sidikalang adalah varietas unggul lokal
Sigarar Utang, sebagian petani setempat menyebutnya
kopi Ateng. Nama Sigarar Utang memiliki arti si bayar utang
sebagai cerminan kebiasaan petani kopi di Dairi yang

Dairi merupakan salah satu daerah
penghasil kopi Arabika di Sumatera
Utara. Kopi Dairi dikenal di pasar
kopi internasional sebagai salah
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menunggu hasil panen kopi untuk membayar utang.
Selain varietas Sigarar Utang, varietas lain yang
ditanam adalah Kartika dan Lini S.

Pertanaman kopi dibudidayakan dengan
sistem batang ganda pada jarak tanam 2 m x 4 m
(jarak tanam lebar). Petani kopi Dairi lebih suka
menggunakan jarak tanam lebar agar dapat
menanam sayuran di antara tanaman kopinya
sehingga pemanfaatan lahan bisa lebih optimal.
Di samping itu petani juga lebih memilih sistem
batang ganda dalam pemeliharaan tanamannya
guna mengurangi biaya tenaga kerja. Dengan
pemeliharaan sistem batang ganda petani cukup
memelihara 2 - 3 cabang kemudian memangkas
cabang yang sudah tidak produktif kemudian cara
ini diulangi lagi pada cabang lainnya. Meskipun
demikian sistem batang ganda ini memiliki kelemahan
yaitu pemanenan tanaman lebih sulit sebab
ketinggian tanaman dapat mencapai lebih dari 2 m
serta intensitas serangan hama dan penyakit
meningkat akibat aerasi udara di pertanaman kurang
baik dan tingkat kelembaban udara yang tinggi.

Setelah tanaman memasuki masa TM 5 - 6, petani
akan melakukan peremajaan tanaman dengan
merebahkan batang kopi. Proses perebahan
tanaman ini akan memunculkan tunas-tunas ortotrop
yang selanjutnya akan difungsikan sebagai batang
baru. Cara ini efektif untuk peremajaan tanaman kopi,
namun umumnya petani akan membongkar tanaman-
tanaman yang tidak produktif dan menggantinya
dengan bibit baru. Umumnya petani kopi Dairi tidak
menggunakan tanaman pelindung untuk kopi.

Kebiasaan petani Dairi dalam melakukan
pemupukan kopi secara umum agak berbeda.
Aplikasi pemupukan tanaman kopi dilakukan secara
tidak langsung dengan memberikan pupuk pada
tanaman sayuran yang ditanam di antara tanaman
kopi. Jenis pupuk yang diberikan umumnya pupuk
tunggal, dan juga pupuk organik berasal dari kotoran
ayam. Harga pupuk kandang ayam rata-rata sebesar
Rp. 10.000 per karung dengan berat ±50 kg. Setiap
hektar biasanya diberikan 100 karung pupuk
kandang ayam. Petani kopi Dairi juga mem-
perhatikan konservasi lahan dengan melakukan

Tumpangsari tanaman kopi Arabika dengan tanaman sayuran untuk mengoptimalkan lahan
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pengaturan irigasi, perbaikan drainase, pem-
bumbunan, pembuatan rorak, penanaman pagar
hidup, dan pemeliharaan sumber air.

Tahapan Pengolahan Kopi di
Sidikalang
1. Pemanenan

Untuk mendapatkan mutu biji yang baik, saat
penen dilakukan pemilahan antara buah masak
yang berwarna merah dengan buah yang masih
hijau, buah kering, dan kotoran kemudian
dilakukan pemisahan saat pengolahannya. Buah
kopi yang berwarna merah diolah dengan sistem
olah basah sedangkan yang masih hijau atau
kering diolah dengan sistem olah kering. Meskipun
demikian sebagian besar (80 - 90%) buah yang
dipetik merupakan buah masak (merah). Dalam
sistem olah basah semestinya buah-buah yang
baru dipetik langsung dikupas (pulping) namun
kebiasaan petani Dairi masih menunggu hingga
2 - 3 hari untuk melanjutkan pemetikan pada hari
berikutnya agar diperoleh jumlah kopi yang lebih
banyak untuk diolah. Waktu pengolahan juga
disesuaikan dengan hari pasar agar memudahkan
dalam penjualannya.

2. Perambangan buah kopi
Sebelum pengupasan, buah kopi merah dilakukan
perambangan dengan air dalam sebuah ember
atau bak penampung kemudian dipisahkan antara

buah yang mengapung dan tenggelam. Buah
merah yang tenggelam adalah buah kopi bernas
yang siap diolah, sedangkan buah yang terapung
kebanyakan terserang hama penggerek buah
kopi. Selanjutnya kopi diolah secara kering
bersama dengan buah hijau, kering, dan cacat
lainnya.

3. Pengupas kulit buah (pulping)
Sebelum pengupasan, petani biasanya memeriksa
alat pulper yang akan digunakan. Pemeriksaan
dan penyetelan pulper berguna agar hasil
pengupasan baik, tidak banyak kopi pecah,
bagian kopi HS tidak banyak tercampur kulit, dan
sebaliknya bagian kulit tidak tercampur biji. Alat
pulper yang umum digunakan oleh petani di
Sidikalang adalah pulper manual, terbuat dari
bahan kayu dan portable sehingga mudah dibawa
kemana-mana. Hasil pulping akan diperoleh biji
kopi bercangkang (kopi HS basah) untuk
selanjutnya dilakukan fermentasi dan kulit buah
sebagai limbah.

4. Fermentasi
Proses fermentasi dimaksudkan untuk meluruhkan
lendir agar mudah dicuci dan untuk membentuk
citarasa serta aroma khas kopi Sidikalang. Proses
fermentasi kopi HS basah biasa dilakukan dalam
ember (berlubang di bagian bawah) atau karung
plastik agar cairan lendir dapat meniris keluar.
Wadah yang akan digunakan tersebut dibersihkan
terlebih dahulu agar terbebas dari bau tajam

Pertanaman kopi Arabika di Dairi tanpa penaung
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(misalnya: minyak tanah, pestisida, karet, dan lain-
lain). Umumnya proses fermentasi dilakukan
selama 12 jam (semalam) terhitung sejak
dimulainya proses hingga esok hari kemudian
dilakukan pencucian.

5. Pencucian dan pembersihan lendir kopi
(washing)
Pencucian dan pembersihan lendir setelah
fermentasi maupun pembersihan kotoran lain
menggunakan air sampai bersih, kemudian
setelah itu dilanjutkan penjemuran. Pencucian
umumnya dilakukan secara manual dengan
tangan. Sangat jarang ditemukan di daerah ini
pencucian menggunakan mesin pencuci (washer).

6. Penjemuran (drying)
Penjemuran kopi merupakan tahapan yang
penting untuk mendapatkan mutu f isik dan
citarasa yang baik. Penjemuran umumnya
dilakukan di atas terpal plastik atau sarana lain
yang serupa seperti tikar. Waktu atau lamanya

penjemuran umumnya bervariasi antara 6 - 10
jam (setengah hari sampai satu hari) dengan
ketebalan biji antara 3 - 5 cm. Kopi Arabika yang
dihasilkan oleh petani di daerah ini adalah kopi
HS basah dengan kisaran kadar air antara
30 - 40%. Ada juga petani yang mampu secara
ekonomi, menjemur kopinya di atas lantai semen
atau kombinasi keduanya. Petani juga sudah
memahami teknik penjemuran ini bahwa untuk
menghindari jamur dan mikroba lain serta agar
cepat kering kopi perlu dibalik secara rutin setiap
1 - 2 jam.

7. Penyimpanan biji kopi HS
Umumnya petani Dairi tidak melakukan
penyimpanan biji kopi namun langsung menjual-
nya setelah penjemuran dalam bentuk kopi HS
basah. Penyimpanan sementara dilakukan jika
cuaca kurang mendukung (hujan), sambil
menunggu cuaca cerah, sehingga perlu
penjemuran lanjutan sebelum dijual. Biji dikemas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur proses pengolahan kopi Sidikalang

Penjualan ke tengkulak
keliling / ke pasar

Sortasi biji kopi HS dari
kotoran dan benda asing lain

Fermentasi semalam (12 jam)
dalam karung plastik/bak ember

berisi air/tidak berisi air

Kopi HS basah

Pulping (menggunakan pulper
kayu secara manual)

- Kopi gelondong segar
- Kopi gelondong
- Kopi gelondong tersimpan dua hari

Kopi petik merah (70% merah,
20% merah-kuning, 10% kuning)

Untuk bahan pupuk
organik di kebun kopi

Kulit buah kopi

Pencucian kopi HS basah
dengan air

Penjemuran selama ½-1 hari
(6-10 jam)
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dalam karung plastik baru/bersih dan disimpan
sementara dalam gudang kecil atau di dalam
rumah. Sebagian petani ada yang menggunakan
palet (alas) kayu di bawah tumpukan karung untuk
menghindari kelembaban dari permukaan lantai
dan tidak sampai menyentuh dinding tembok.

Tataniaga Kopi Sidikalang
Umumnya penjualan kopi di tingkat petani

berupa kopi HS basah. Harga biji kopi HS di tingkat
petani sangat fluktuatif, misalnya harga tahun 2012

berkisar antara Rp. 11.000 - Rp. 12.000 per liter
HS basah sedangkan tahun 2013 berkisar antara
Rp. 6.000 - Rp. 7.000 per liter. Oleh karena itu masih
sulit untuk mendapatkan patokan harga.

Petani dapat menjual kopinya kepada pedagang
pengepul tingkat desa ataupun langsung di pasar
setempat. Selanjutnya pedagang pengepul tingkat
desa akan menjual biji kopi kepada pedagang besar,
dan pedagang besar yang akan berperan sebagai
pemasok bagi eksportir. Untuk kopi yang dijual di
pasar lokal umumnya digunakan untuk konsumsi
masyarakat setempat.

Penutup
Kopi Sidikalang asal Kabupaten Dairi merupakan salah satu jenis Kopi Spesialti di Sumatera Utara

yang masih perlu didukung pengembangannya. Dalam hal ini perlu ditingkatkan sosialisasi penerapan cara
budidaya dan pengolahan yang tepat kepada para petani kopi di Dairi dan sekitarnya guna mendapatkan
tingkat produksi dan kualitas biji yang maksimal sehingga dapat terjamin keberlanjutan produksi kopi Sidikalang.

 

    

Alur tataniaga kopi Arabika Sidikalang

   Petani Pengepul
tingkat desa Pedagang besar Eksportir

Pasar lokal
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Penanganan Pascapanen Kopi Liberoid
di Lahan Gambut Kalimantan Tengah

Sukrisno Widyotomo1) dan Yusianto1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118.

Kopi liberoid merupakan salah satu jenis kopi dengan citarasa yang khas.
Penanganan pascapanen perlu dilakukan dengan tepat untuk mendapatkan mutu
seduhan kopi yang baik. Kajian penanganan pascapanen kopi liberoid telah dilakukan
di Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulangpisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
Penanganan pascapanen yang diterapkan oleh petani kopi adalah sistem olah
kering. Pembinaan dan pengawalan pengolahan kopi liberoid perlu segera dilakukan
agar kopi yang dibudidayakan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi
petani kopi melalui mutu produk yang prima.

rendah jika buah kopi bermutu baik tidak diolah
dengan benar. Perkembangan areal tanaman kopi
rakyat yang cukup pesat di Indonesia, perlu
didukung dengan teknologi penanganan
pascapanen dan sarana pengolahan yang cocok
untuk kondisi petani sehingga mereka mampu
menghasilkan biji kopi dengan mutu seperti yang
dipersyaratkan dalam dunia perdagangan. Adanya
jaminan mutu yang pasti, ketersediaan dalam jumlah
yang cukup, pasokan yang tepat waktu serta
berkelanjutan merupakan beberapa prasyarat yang
dibutuhkan agar biji kopi rakyat dapat dipasarkan
pada tingkat harga yang menguntungkan. Untuk
memenuhi prasyarat tersebut di atas, pengolahan
kopi rakyat harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat
cara, dan tepat jumlah.

Kopi liberoid merupakan jenis kopi yang toleran
untuk dibudidayakan di lahan gambut. Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia bekerjasama
dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan (Puslitbangbun) telah melakukan kajian
penanganan pascapanen kopi liberoid yang
dibudidayakan oleh petani kopi di Kecamatan Maliku,
Kabupaten Pulangpisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahapan Penanganan Pascapanen
Tahapan penanganan pascapanen buah kopi

liberoid yang dilakukan oleh petani kopi di
kecamatan Maliku, Provinsi Kalimantan Tengah
diawali dengan tahapan panen buah kopi secara
manual. Buah kopi hasil panen yang ditampung dalam
wadah sak plastik. Petani kopi telah memahami
dengan baik proses panen selektif, dan hasil
pemilahan menunjukkan bahwa 92% buah kopi hasil
panen dalam kondisi matang dengan ditandai
keseragaman permukaan kulit buah segar berwana
merah.

Permukaan buah kopi dapat berjamur dan warna
berubah menjadi hitam akibat penundaan proses
pengolahan yang dilakukan oleh petani dalam wadah
sak plastik. Kulit buah kopi memiliki kadar air dan gula
yang cukup tinggi sehingga penundaan proses akan
mengakibatkan terjadinya proses fermentasi kulit buah
yang tidak terkendali. Jamur tumbuh dengan mudah
karena kulit buah dalam kondisi berkadar air 60 - 65%.
Warna permukaan kulit buah berubah dari merah
segar menjadi coklat tua dan kemudian menghitam
yang disertai dengan munculnya bau yang kurang
sedap.

Pemecahan buah oleh petani dilakukan secara
manual dengan cara menumbuk buah kopi
menggunakan lumpang dan alu atau menggunakan
alat pemecah buah yang dibuat dari bahan konstruksi
kayu. Mekanisme pemecahan buah dan pelepasan

P enanganan pascapanen merupakan
tahapan yang sangat penting dalam
proses mempertahankan mutu buah
kopi. Citarasa seduhan kopi akan
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Keragaan buah kopi liberoid di lahan gambut

Panen buah kopi secara manual Ragam tingkat kematangan
buah kopi hasil panen

Kesetimbangan massa kopi liberoid

Komponen Berat segar, g Berat, % Kadar air, % Berat kering, %
Buah kopi 1.000 100 64,8 -
Kulit buah 428 42,8 72 -
Kopi HS basah berlendir 572 57,2 58 -
Lendir - - - -
Kopi HS tanpa lendir - - - -
Kopi HS kering - - - 183,8
Biji kopi - - - 117,5
Kulit cangkang - - - 66,3

Keterangan: (-) tidak tercatat.
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kulit kopi yang diletakkan di dalam lumpang terjadi
karena adanya gaya gesek dan bentur antara buah
kopi dengan permukaan alu. Kelemahan peng-
gunaan alat ini selain kapasitas kerja yang relatif
rendah, banyak diperoleh biji pecah, dan terjadi
endapan (kerak) di dasar lumpang. Pengembangan
pemecah buah (kneuzer) dilakukan oleh petani kopi
dengan bahan konstruksi yang didominasi kayu dan
digerakkan dengan tenaga manual. Alat pemecah
buah memiliki kapasitas pemecahan kulit buah antara
10 - 15 kg buah basah/jam. Bahan konstruksi utama
berupa kayu menyebabkan alat pemecah memiliki
kondisi yang tidak stabil, baik dari aspek konstruksi,
operasional maupun keseragaman buah kopi yang
dihasilkan.

Proses pengeringan yang dilakukan oleh petani
kopi adalah dengan cara penjemuran. Buah kopi

pecah kulit dan gelondong basah dihamparkan di
atas terpal plastik serta gelondong basah yang
dijemur di atas tampah anyaman bambu. Petani
melakukan proses pengeringan buah kopi pecah
kulit selama 4 - 5 hari, sedangkan waktu pengeringan
buah kopi utuh selama 10 - 11 hari tergantung pada
kondisi cuaca setempat. Jika cuaca hujan, terpal
plastik digulung dan dipindahkan ke dalam rumah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata kadar air
biji kopi yang dihasilkan dari proses pengeringan
tersebut sebesar 11,7%.

Proses pengupasan kulit kopi liberoid kering
yang dilakukan oleh petani kopi adalah dengan cara
penumbukan manual menggunakan lumpang dan alu.
Seperti halnya pada proses pemecahan buah segar,
pemecahan kulit kering menggunakan lumpang dan
alu juga disertai kelemahan yaitu kapasitas kerja

Permukaan buah kopi berjamur akibat
penundaan proses pengolahan

Penumbukan buah kopi liberoid
sebelum penjemuran

Peralatan pecah kulit buah (A) lumpang
dan alu, dan (B) kneuzer manual

A B
Pengeringan kopi dengan cara penjemuran
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rendah, banyak diperoleh biji pecah, dan terjadi
endapan (kerak) di dasar lumpang. Selanjutnya,
pemisahan serpihan kulit kering dari komponen biji
dilakukan dengan menggunakan tampah anyaman
bambu. Perbedaan berat jenis dan adanya aliran
angin alami akan membantu proses pemisahan
tersebut.

Petani tidak melakukan tahapan sortasi biji
kopi kering hasil proses pengupasan (hulling). Biji
kopi kering langsung dimasukkan ke dalam wadah

.

sak plastik dan diletakkan di dalam ruangan tanpa
penggunaan papan kayu (palet). Pengukuran kadar
air dengan menggunakan alat ukur yang telah
terkalibrasi tidak dilakukan oleh petani. Biji kopi
kering ditentukan berdasarkan jumlah hari
pengeringan atau perubahan berat biji kopi yang
diukur pada akhir pengeringan di sore hari.
Penyimpanan biji kopi dalam wadah bekas pupuk harus
dihindari untuk mencegah terjadinya kontaminasi
senyawa berbahaya ke dalam biji kopi.

Biji kopi kering yang dihasilkan oleh petani (A) dan kopi kering dalam karung (B)
A B

Penutup
Kopi liberoid merupakan salah satu jenis kopi yang sangat potensial untuk ditanam di lahan gambut.

Selain pengelolaan kebun yang baik, petani kopi perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan mutu
SDM khususnya untuk penanganan pascapanen yang benar. Penanganan pascapanen yang benar akan
berdampak pada produk akhir yang dihasilkan bermutu baik. Mutu kopi yang baik memiliki nilai jual yang
lebih baik jika dibandingkan dengan mutu asalan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani kopi. Ketersediaan lahan gambut yang cukup luas di Indonesia dan karakter citarasa yang khas
dari kopi liberoid Indonesia merupakan potensi yang besar untuk terus dikembangkan menjadi kopi spesialti.

Kopi gelondong kering (A) dan kopi pecah kulit kering (B) hasil penjemuran
BA



19 <<
25 | 1 | Februari 2013

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

Kristalisasi Bulk Caffeine dari Rafinat
Dekafeinasi Kopi

Hendy Firmanto1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118.

Rafinat hasil proses dekafeinasi kopi belum banyak termanfaatkan. Proses
kristalisasi diperlukan guna mendapatkan kristal bubuk asal rafinat tersebut sehingga
memudahkan dalam pemanfaatannya. Proses kristalisasi ini dipengaruhi oleh suhu,
kekentalan dan pengadukan. Produk berupa bulk caffein selanjutnya dapat
dimanfaatkan sebagai komponen soft drink beraroma kopi.

Komponen ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan
daya gunanya dengan terlebih dahulu mengubah
larutan ekstrak kafein ke dalam fase bubuk/kristal
sebagai perlakuan awal. Tujuan kristalisasi adalah
untuk menghilangkan komponen air sehingga
diperoleh bubuk atau kristal bebas air, sehingga
dapat disimpan lebih lama. Kafein dalam bentuk
kristal ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai
bahan campuran pembuatan tablet anti nyeri (anal-
gesic) untuk orang dewasa dengan kadar kafein
sekitar 100 mg, selain itu juga dapat digunakan
sebagai bahan perisa soft drink kopi ditambah gula,
krim, dan susu sehingga diperoleh minuman soft
drink kopi yang jernih tanpa ampas.

Proses dekafeinasi skala industri umumnya
menggunakan perangkat spray dryer yang tidak
menyisakan komponen pembentuk citarasa karena
kafein terlarut dengan sempurna. Namun untuk
tujuan efisiensi, proses dekafeinasi yang lebih murah
menggunakan pelarut air akan tetapi kafein tidak
terpisah secara sempurna sehingga larutan ekstraksi
berwarna gelap dan beraroma tajam. Rafinat hasil
dekafeinasi menggunakan pelarut air belum
termanfaat padahal masih mengandung aroma kopi.

Proses Tergantung Suhu
Pembentukan kristal pada larutan campuran

dipengaruhi oleh tingkat kejenuhan larutan terhadap

zat terlarutnya. Kristal suatu solute dapat terbentuk
apabila larutan dalam kondisi lewat jenuh (super-
saturated) sehingga mengakibatkan komponen
solven tidak dapat lagi melarutkan komponen
solute yang ada di dalamnya. Proses kristalisasi
tersebut dipengaruhi oleh faktor suhu, kekentalan
dan pengadukan (agitasi).

Proses penurunan kadar kafein pada biji kopi
melalui metode dekafeinasi menggunakan pelarut
air dilakukan dengan cara merefluks biji kopi beras
menggunakan uap air panas pada bejana secara
kontinyu. Proses ini dilakukan selama tujuh jam pada
suhu 80OC. Proses dekafeinasi kopi Robusta akan
mendapatkan kafein akhir sekitar 0,3% dari kadar
awal ±1,5%. Kelarutan kafein tersebut berbanding
lurus dengan suhu pelarut sehingga diperlukan suhu
yang tinggi untuk mendapatkan rendemen yang
maksimal.

Dalam proses dekafeinasi rentate berupa biji
kopi beras minim kafein akan diolah menjadi kopi
bubuk rendah kafein, sedangkan komponen rafinat
berupa larutan hasil ekstraksi masih belum
termanfaatkan. Pada proses pelarutan atau ekstraksi
komponen kafein dan senyawa pembentuk citarasa
lainnya akan berpindah ke dalam larutan, sehingga
larutan ini masih dapat dipisahkan komponen
pembentuk citarasanya melalui proses kristalisasi
sederhana.

Proses kristalisasi larutan hasil ekstraksi
kafein dilakukan dengan mempertimbangkan
beberapa variabel yang berpengaruh terhadap laju
pembentukan kristal yaitu suhu, kekentalan dan
pengadukan (agitasi). Proses kristalisasi diawali

P roses dekafeinasi biji kopi beras akan
menghasilkan komponen rafinat
berupa larutan ekstrak kafein yang
masih belum banyak termanfaatkan.
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dengan pembentukan larutan kental sebagai hasil
proses nukleasi atau pembentukan inti kristal dan
diakhiri dengan penguapan sebagian kecil komponen
air yang tertinggal pada komponen kristal bulk
kafein.

Proses kristalisasi dilakukan secara bertahap.
Tahap awal adalah melakukan proses pemanasan
lambat untuk tujuan menguapkan pelarut air dan
pembentukan inti-inti kristal (nukleasi). Proses
pemanasan lambat dilakukan pada suhu 60OC

selama empat jam disertai dengan agitasi pada
kecepatan 100 rpm. Penguapan air secara terus
menerus akan menyebabkan larutan akan mencapai
kondisi lewat jenuh (supersaturated) dan didorong
oleh agitasi sehingga akan memacu pertumbuhan
inti kristal menjadi semakin bertambah besar dan
selanjutnya akan mengendap di bagian dasar
larutan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap
pembentukan inti tipe sekunder yang menghasilkan
endapan berbentuk sludge.

Tahap kristalisasi bulk kafein

Tingkat kelarutan kafein dalam pelarut air tergantung pada suhu
(Sumber: Clarke & Macrae, 1989)

Suhu, OC % Kafein terlarut, b/b
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Tahap selanjutnya dilakukan penguapan sisa
air yang masih berada di antara kumpulan kristal
bulk kafein melalui pemanasan yang lebih singkat
dengan suhu yang lebih tinggi. Untuk menguapkan
sisa air digunakan pemanasan dalam suhu 105oC
selama 30 menit tanpa disertai dengan pengadukan.
Pengaturan suhu yang terlalu tinggi pada tahap
penguapan atau waktu yang terlalu lama dapat
menyebabkan kristal akan melalui titik lelehnya
sehingga akan terbentuk lelehan yang selanjutnya
akan memadat dan mengeras. Sebaliknya jika suhu
penguapan terlalu rendah atau waktu penguapan
yang terlalu singkat akan menghasilkan kristal yang
higroskopis sehingga mudah menggumpal pada suhu
ruangan.

Rendemen Tergantung Ukuran Biji
Jika diinginkan untuk mendapatkan rendemen

kafein murni yang baik perlu diperhatikan ukuran
atau keseragaman biji kopi. Untuk biji kopi dengan
ukuran diameter > 7,5 mm; 6,5 mm < d < 7,5 mm;
5,5 mm > d > 6,5 mm, d < 5,5 mm apabila dilakukan
proses ekstraksi selama delapan jam akan diperoleh
kadar kafein akhir berturut-turut sebesar 0,60%,
0,52%, 0,40%, 0,32% dari kadar kafein awal sebesar
2,3%, sehingga secara teoritis kadar kafein murni
yang terlarut di dalam air berturut-turut sebesar
1,70%, 1,78%, 1,9% dan 1,98%.

Proses kristalisasi menggunakan bahan baku biji
kopi Robusta sebanyak 7,5 kg dengan waktu ekstraksi
selama delapan jam akan menghasilkan kristal bulk
kafein sebanyak 200 gram atau 2,67% dari berat awal.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa berat yang didapat
bukan murni kafein (bulk) karena berat maksimum
kafein yang terpisah seharusnya hanya sebesar
148,5 gram. Kristal bulk kafein yang dihasilkan
berwarna hitam, beraroma tajam dan sangat
higroskopis pada penyimpanan dengan suhu
ruangan. Kristal kafein dapat dilarutkan kembali
ke dalam air dan akan menghasilkan aroma yang
sama dengan larutan ekstraksinya. Kristal bulk
kafein dapat digunakan sebagai bahan tambahan
pada kopi instan substitusi untuk memperkuat aroma
khas kopi.

Kristal bulk kafein

(Sumber: Deva P. Almada, 2009)
Perubahan kadar kafein pada pelarutan suhu 90oC
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Penutup
Kristal bulk kafein dapat terbentuk melalui proses pemanasan disertai dengan agitasi atau pengadukan

secara kontinyu. Proses pemanasan dan pengadukan akan mendorong terjadinya proses pembentukan
inti kristal (nukleasi). Kristal bulk kafein dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kopi
bubuk instan substitusi namun tetap memberikan citarasa yang baik pada produk bubuk kopi instan substitusi.
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Dalam rangka memasyaratkan 
pent ingnya uj i  c i ta  rasa  kopi 
dan sekal igus  menyiapkan tenaga
penguj i  yang kompeten,
Pusat  Penel i t ian Kopi  dan Kakao Indonesia
akan menyelenggarakan pelat ihan uj i  c i ta  rasa  kopi .

Materi Pelatihan:
Teori :
1. Peranan uji citarasa dalam industri persiapan (Dr. Surip Mawardi).
2. Uji citarasa untuk pengendalian mutu kopi (Dr. Ir. Misnawi, M. Sc).
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mutu kopi (Ir. Yusianto).
4. Pengolahan dan pengaruhnya terhadap citarasa kopi (Ir. Yusianto).
5. Peralatan laboratorium dan metode uji citarasa kopi (Ariza Budi Tunjungsari, STP).
6. Deskripsi uji citarasa kopi (Ir. Cahya Ismayadi, M.Sc).
7. Metode uji citarasa kopi Arabika Spesialty” ( Ir. Yusianto).
8. Metode uji citarasa kopi “Fine Robusta” (Dwi Nugroho, SP).
Praktek:
1.   Latihan I   : Persiapan uji citarasa.
2.   Latihan II  : Latihan dasar Sensory Skill.
3.   Latihan III  : Latihan dasar Olfactory Skill.
4.   Latihan IV  : Pengenalan atribut citarasa.
5.   Latihan V  : Uji citarasa (1) penilaian kopi Robusta dan Arabika.
6.   Latihan VI  : Pengenalan cacat citarasa.
7.   Latihan VII  : Uji kepekaan panelis (2) Uji duo trio dan rank preference test.
8.   Latihan VIII  : Uji citarasa (2) penilaian kopi Robusta dan Arabika.
9.   Latihan IX  : Pengenalan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap citarasa.
10. Latihan X  : Uji kepekaan panelis (3) Uji pasangan segitiga.
11. Latihan XI    : Uji citarasa (3) penilaian kopi Arabika Spesialty.
12. Latihan XII : Uji citarasa (4) penilaian kopi “Fine Robusta”.
13. Latihan XIII : Uji citarasa (5) penilaian kopi dari beberapa daerah Indonesia.

WAKTU & TEMPAT PELATIHAN:
Pelatihan akan diselenggarakan pada tanggal 12-14 November 2013 di Pusat Penelitian 
Kopi dan Kakao Indonesia Jl. PB. Sudirman No 90 Jember.
BIAYA:
Setiap peserta dikenakan biaya      
pelatihan sebesar Rp. 3.750.000,-  
Pembayaran dapat dilakukan di 
tempat pelatihan atau melalui Bank 
Mandiri Cabang Jember rekening
no. 143 0010908331                  
atas nama PT. RPN Puslitkoka.

CONTACT PERSON:
Ir. Purmiati Astuti Ningsih 

HP. 08124953354
Telp. (0331) 757130-757132

Email : iccri@iccri.net
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PETUNJUK PENULISAN

1. Tulisan bersifat semi populer yang menyampaikan informasi mengenai
perkembangan teknologi, peristiwa, gejala dan pendapat (opini) komoditas kopi
dan kakao atau pun komoditas lain yang berkaitan dengan budidaya dan pengolahan
kopi dan kakao.

2. Tulisan disusun secara logis dan sistematis menggunakan bahasa yang komunikatif
dan mudah dimengerti dengan tetap memperhatikan kaidah Bahasa Indonesia
yang baik dan benar. Isi tulisan meliputi;
a. Judul
b. Nama penulis dan asal instansi atau alamat
c. Ringkasan
d. Isi tulisan meliputi latar belakang, deskripsi teknologi proses atau prototipe

produk, cara aplikasi, rekomendasi teknis, informasi tambahan mengenai
manfaat dan resiko, dilengkapi dengan gambar berupa foto, sketsa, grafik
maupun prototipe alat/produk

e. Penutup
3. Apabila menyitir pendapat orang lain atau pustaka maka pendapat orang lain

tersebut ditulis di dalam isi naskah dengan menyebutkan nama dan bidang
kepakarannya sedangkan daftar pustaka ditulis dalam catatan kaki.

4. Naskah ditulis dengan program Microsoft Word font Arial, ukuran 12 points
dengan spasi tunggal, maksimal 5 halaman.

5. Tulisan dikirimkan ke Dewan Redaksi Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia, dalam bentuk soft copy melalui alamat email: warta@iccri.net
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