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Warta  Pusat  Penelitian 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 menjadi media informasi semi 
populer.

Warta Pusat Penelitian Kopi 
dan  Kakao  Indones ia  ada lah 
media informasi semi populer yang 
berasal dari hasil-hasil penelitian 
yang bersifat terapan di bidang 
perkebunan,  khususnya pada 
komodi tas  kop i  dan kakao. 
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 Kopi, tampaknya menjadi salah satu solusi bangkitnya sektor 

perkebunan Indonesia. Kopi dapat mengisi celah di hutan 
sekaligus menghidupkan lahan gambut. Kopi Liberika, khususnya, 

adalah bintang baru dalam dunia perkopian. Dicirikan dengan 
postur pohon yang gagah dan buah yang melimpah, kopi Liberika 
diburu konsumen karena citarasanya yang khas dan berbeda dari 
kopi Arabika maupun Robusta.  
 Warta edisi 26 (1) ini memberi wawasan lebih dalam 
mengenai pembudidayaan kopi, mulai dari memperkenalkan 
varietas kopi Liberika untuk lahan gambut, hingga memotivasi 
budidaya kopi Arabika di areal pengelolaan hutan. Lebih jauh, 
teknologi tinggi somatik embriogenesis juga diulas dalam kaitannya 
dengan perbanyakan bibit kopi Liberika. Soal hama, dalam edisi 
ini dipaparkan strategi baru untuk pengendalian organisme 
pengganggu tanaman secara efektif, aman, dan ramah lingkungan. 
Hal ini dapat ditemukan di artikel mengenai Hypotan, senyawa 
atraktan untuk hama penggerek buah kopi. 
 Adapun topik terbaru tentang kakao, kenali gulma picisan 
(Drymoglossum phylosel lo ides )  yang dapat menurunkan 
produktivitas perkebunan kakao. Hal lainnya tentang kakao, 
adalah mengungkap manfaat kesehatan di balik kelezatan cokelat, 
salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh.
 Selamat membaca dan membuka wawasan.

Salam,
                               

Redaksi



WARTA PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Volume 26 | Nomor 1 | Februari 2014

DAFTAR ISI

Halaman

20

14

7

1
 Libtukom: Varietas Kopi Liberika Anjuran  untuk Lahan Gambut.

Retno Hulupi ..........................................................................

 Keragaan Beberapa Varietas Kopi Arabika pada Areal Pengelolaan

Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Retno Hulupi ...................

 Potensi Perbanyakan Kopi Liberika dengan Metode Somatik

Embriogenesis. Fitria Ardiyani ............................................

 Gulma Picisan (Drymoglossum Phyloselloides) dan Pengendaliannya

pada Tanaman Kakao. Fitria Yuliasmara ...............................

 Hypotan®: Atraktan Pengendali Hama Penggerek Buah Kopi yang

Ramah Lingkungan. Soekadar Wirdiputra ...........................

 Imunomodulator: Potensi Senyawa Aktif dalam Biji Kakao.

Ariza Budi Tunjung Sari .....................................................

26

31



PENGANUGERAHAN
SEBAGAI PUSAT UNGGULAN IPTEK KOPI

 

Kunjungan Menko Ekuin di Pusat Unggulan IPTEK Kakao dan Kopi
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 28 Desember 2013



1 <<
26 | 1 | Februari 2014

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

K

Libtukom:
Varietas Kopi Liberika Anjuran

untuk Lahan Gambut

Retno Hulupi1)

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

Kopi Liberika selama ini dianggap kurang memiliki nilai ekonomi tinggi
dibandingkan jenis kopi Arabika maupun kopi Robusta. Anggapan tersebut
sekarang mulai terbantahkan sebab kopi Liberika ternyata menghasilkan
citarasa yang khas dan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan
kopi Robusta. Kopi Liberika juga mampu tumbuh dengan baik pada lahan-
lahan gambut yang tidak mungkin ditanami kopi jenis lainnya. Guna mendukung
pengembangan kopi Liberika, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil
mengembangkan varietas lokal Libtukom hasil seleksi partisipatif sebagai  satu-
satunya varietas anjuran kopi Liberika di Indonesia.

Liberika (Coffea liberica Bull ex Hiern) termasuk
jenis Liberoid, satu kelompok dengan kopi
Ekselsa (Coffea excelsa Chev.) dengan nama latin
Coffea liberica var. dewevrei. Secara tradisional
kopi Liberika ini sering disebut dengan kopi nangka
karena aromanya mirip buah nangka. Awalnya
kopi Liberika didatangkan ke Indonesia untuk
menggantikan kopi Arabika yang rusak akibat
serangan penyakit karat daun (Hemileia vastatrix
B. et Br.). Meskipun lebih toleran terhadap
penyakit karat daun namun ternyata cita rasa kopi
Liberika tidak seenak kopi Arabika sehingga kopi
Liberika kurang berkembang. Saat ini kopi
Liberika banyak dikembangkan pada lahan-lahan
gambut yang tidak mungkin ditanami kopi jenis
lain, diantaranya berkembang di wilayah Tanjung

Jabung Barat (Tanjabar) Provinsi Jambi. Kopi
Liberika juga dapat tumbuh di lahan bukan
gambut, umumnya ditanam sebagai tanaman
pagar. Produksi kopi Liberika asal Tanjung Jabung
Barat tersebut memiliki pasar yang baik di Ma-
laysia dengan harga jual yang lebih tinggi
sehingga kopi Liberika menjadi salah satu sumber
pendapatan bagi sebagian masyarakat Tanjabar.

Dalam upaya mendukung pengembangan
kopi Liberika telah dilakukan seleksi varietas
lokal kopi Liberika di wilayah Tanjabar untuk
mendapatkan teknologi bahan tanam spesifik
lokasi lahan gambut. Kegiatan tersebut terlaksana
melalui kerjasama Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia dengan Pemerintah Provinsi
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sehingga diperoleh varietas anjuran kopi Liberika
yang diberi nama Libtukom (akronim dari Liberika
Tungkal Komposit) sebagai varietas anjuran kopi
Liberika pertama di Indonesia.

opi Liberika selama ini dianggap
kurang memiliki nilai ekonomi
tinggi dibandingkan jenis kopi
Arabika dan kopi Robusta. Kopi
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K e r a g am a n  M o r f o l o g i  K o p i
L i b t u k o m

Sebagaimana halnya kopi Robusta, kopi
Liberika bersifat menyerbuk silang sehingga
perbanyakan dengan biji akan menghasilkan
tanaman yang beragam akibat adanya segregasi.
Selama ini masyarakat mengembangkan kopi
Liberika menggunakan biji yang diambil dari
pohon-pohon di pertanamannya yang dianggap
unggul. Sebenarnya pada populasi kopi Liberika
di Tanjabar juga ditemukan beberapa pohon
kopi Ekselsa meskipun jumlahnya sedikit
sehingga sebagian turunan kopi Liberika
merupakan hasil persilangan antara kopi Liberika
dengan kopi Ekselsa. Ada pun perbedaan yang
menonjol antara kopi Liberika dengan kopi
Ekselsa terletak pada ketebalan daging buah
dan warna pupus daun (flush). Kopi Liberika
daging buahnya tebal dan pupus daunnya
berwarna hijau atau hijau sedikit kecokelatan,
sedangkan kopi Ekselsa daging buahnya
tipis mirip kopi Arabika dan pupus daun bagian
permukaan bawah daun berwarna merah
kecokelatan.

Apabila dikelompokkan terdapat lima tipe
keragaman morfologi kopi Liberika yang
ditemukan di Tanjabar:
1. Ukuran daun sedang, pupus daun berwarna

hijau muda, ujung daun runcing, buah bulat

besar diskus datar lebar, ruas antar dompolan
buah sedang, dan kelebatan buah sedang.

2. Ukuran daun besar, lebar daun sempit ujung
meruncing, ukuran buah besar bentuk oval,
diskus besar menonjol, ruas cabang sedang,
dan buah lebat.

3. Ukuran daun seukuran daun nangka ujung
runcing, buah berbentuk bulat dengan diskus
melebar, dan buah sangat lebat dengan ruas
sangat pendek.

4. Ukuran daun sedang, ujung runcing, buah oval
besar diskus menonjol, ruas antar dompolan
sedang, dan buah cukup lebat.

5. Ukuran daun besar lebar lanseolet, buah
berbentuk oval dengan diskus sedang datar,
dan kelebatan buah sedang.

Apabila kelima tipe morfologi tersebut dianggap
sebagai tipe dasar, maka perbanyakan dengan biji
akan terbentuk turunan kombinasi persilangan
antarlima tipe tersebut sehingga pertanamannya
akan sangat beragam (ribuan hingga jutaan
keragaman). Keanekaragaman ini merupakan
modal dasar dalam melakukan seleksi pohon induk
untuk membentuk populasi komposit. Populasi
komposit yang dimaksud terdiri dari puluhan bahkan
mungkin ribuan pohon induk terpilih yang memiliki
sifat unggul serupa, terutama keseragaman ukuran
dan bentuk biji sehingga menghasilkan mutu biji kopi
dengan citarasa yang lebih baik.

Perbedaan morfologi antara kopi Liberika dengan kopi Ekselsa yang terletak
pada warna pupus daun, dompolan buah serta ketebalan daging buah (pulp)

Kopi Liberika Kopi Ekselsa
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Keragaman bentuk dan ukuran daun kopi Liberika di Tanjabar

Keragaman bentuk dan warna buah masak kopi Liberika di Tanjabar
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Proses Seleksi
Upaya mendapatkan varietas unggul kopi

Liberika di Tanjabar dilakukan melalui seleksi
pada populasi pertanaman di lapangan secara
partisipatif antara petani setempat bersama
pemulia tanaman kopi Pusat Penelitian kopi dan
Kako Indonesia. Mengingat kopi merupakan
minuman penyegar yang diperdagangkan karena
citarasanya, maka proses seleksi diawali dengan
identifikasi profil citarasa pada setiap kebun yang
dihubungkan dengan dominansi bentuk buah dan
biji. Berdasarkan hasil identif ikasi tersebut
kemudian dilakukan seleksi massa positif dengan
memilih dan menandai beberapa pohon induk
yang mengindikasikan citarasa baik. Berdasarkan
morfologi buah maka pohon-pohon induk yang
dipilih adalah yang memiliki bentuk buah oval dan
berdaging buah tebal. Pohon-pohon terpilih
kemudian dievaluasi potensi produksinya melalui
pengamatan selama tiga tahun secara berturut-
turut untuk mengetahui stabilitas dayahasilnya.
Di samping sifat produksi dan kualitas citarasa
juga dilakukan evaluasi ketahanan terhadap
organisme pengganggu tanaman (OPT) khususnya
terhadap serangan penyakit karat daun dan hama
penggerek buah kopi. Pohon-pohon terseleksi
adalah yang memiliki stabilitas dayahasil tinggi,
citarasa baik, memiliki ukuran dan bentuk biji
seragam dan tahan terhadap penyakit karat daun
dan hama penggerek buah kopi. Kebun-kebun
yang memuat pohon-pohon induk terpilih
selanjutnya ditetapkan sebagai kebun sumber
benih penyusun komposit.

Kualitas Citarasa
Proses penyiapan sampel untuk uji citarasa

dilakukan melalui sampling buah asal pohon-
pohon terseleksi di sembilan kebun kemudian
diolah sesuai standar pengolahan yang diterapkan
petani dengan pengeringan menggunakan sinar
matahari. Sebagai pembanding uji citarasa
digunakan sampel biji kopi Robusta dan kopi
Arabika yang termasuk kategori mutu baik. Hasil

analisis kafein ternyata kopi Liberika memiliki
kadar kafein ralatif  rendah berkisar antara
1,1-1,3% hampir sebanding dengan kadar kafein
kopi Arabika berkisar antara 0,9-1,8%. Dengan
demikian pemanfaatan kopi Liberika sebagai
minuman penyegar serupa dengan kopi Arabika
yang relatif aman bagi konsumen yang sensitif
terhadap kafein. Citarasa kopi Liberika Tanjabar
juga lebih baik dibanding kopi Robusta yang
ditanam pada ketinggian tempat sama (10 m dpl.)
dengan nilai kesukaan 7,5 dibandingkan nilai
kesukaan kopi Robusta sekitar 6,5-7,0. Berdasar-
kan hasil tersebut maka pengembangan kopi
Liberika akan memiliki daya saing yang lebih baik
dibandingkan kopi Robusta, meskipun kualitas
citarasanya tidak sebaik kopi Arabika. Di antara
penciri khas citarasa kopi Liberika adalah dried
fruit, sebagian panelis menyebutnya aroma jack
fruit (buah nangka) sehingga kopi Liberika/
Ekselsa seringkali disebut sebagai kopi nangka.
Berdasarkan hasil uji citarasa tersebut, selanjutnya
pemilihan pohon induk penyusun komposit
ditetapkan pada kebun-kebun yang memiliki nilai
kesukaan tertinggi, yaitu kebun Mahbubono,
Abdurohman, dan Boimin.

Potensi Produksi
Sebagaimana kopi jenis lain yang tumbuh

di daerah Sumatera, kopi Liberika memiliki masa
panen hampir merata sepanjang tahun, dengan
puncak masa panen dua kali dalam setahun.
Pada umumnya petani membiarkan tanaman
tumbuh dan berbuah secara natural, tanpa
upaya pemeliharaan yang memadai, sehingga
dayahasil yang terhitung sebenarnya belum
mencerminkan potensi hasil yang sebenarnya.
Potensi hasil setiap pohon terpilih dihitung
komponen produksinya, yaitu jumlah buah per
dompol serta jumlah buah per pohon. Berdasarkan
jumlah buah setiap kilogram serta rendemen
maka dapat diketahui besarnya rata-rata
dayahasil per pohon.

Setelah dilakukan pengamatan selama
tiga tahun berturut-turut, dayahasil pada pohon-
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pohon terpilih menunjukkan produksi buah
berkisar 660-1.353 g/pohon, dengan rendemen
berkisar 8,3-9,6%. Dengan asumsi setiap hektar
ditanami 1.000 pohon maka produktivitas kopi
Liberika mencapai rata-rata 770 kg/ha/tahun,
sedangkan pada tahun puncak pembuahan
produktivitasnya bisa mencapai dua kali lipat, yaitu
sebesar 1.300 kg/ha/tahun.

Ketahanan Terhadap Hama dan
Penyakit

Kopi Liberika didatangkan ke Indonesia
sebagai pengganti kopi Arabika yang rusak berat
akibat serangan penyakit karat daun sehingga kopi
Liberika memiliki potensi ketahanan yang baik
terhadap penyakit karat daun. Hasil pengamatan
kopi Liberika yang ditanam di lahan gambut,
terdapat variasi reaksi ketahanan antara tahan
sampai sangat rentan. Beberapa pohon yang
terserang berat daunnya akan gugur hingga
meranggas, namun beberapa jenis lain tampak
segar dan daun utuh berwarna hijau tua.
Perbedaan tingkat ketahanan terhadap penyakit
karat daun antarkebun tidak terlepas dari faktor
pemeliharaan tanaman, terutama dalam hal
pemupukan dan pemangkasan cabang-cabang
tidak produktif. Kondisi kebun yang lembab
merupakan salah satu penyebab meningkatnya
serangan penyakit karat daun. Selain itu kebun-
kebun yang menunjukkan reaksi agak rentan
biasanya diikuti penurunan produksi pada tahun-
tahun berikutnya atau disebut berbuah lebat setiap
dua tahun sekali (biannual bearing). Hal ini terjadi
sebagai akibat gugur daun tersebut menyebabkan
tanaman akan melakukan pemulihan tanaman pada
tahun berikutnya bahkan jika kerusakannya
sangat parah, tanaman baru kembali berbuah
lebat setelah dua tahun pemulihan tajuk.

Serangan penggerek buah kopi (PBKo)
biasanya banyak terjadi di lahan dengan curah
hujan merata sepanjang tahun. Pada kondisi iklim
seperti ini buah selalu muncul sepanjang tahun
sehingga rantai makanan bagi penggerek buah
tidak terputus. Namun pada kopi Liberika tidak
demikian halnya. Reaksi ketahanan kopi Liberika

terhadap serangan PBKo secara umum termasuk
tahan bahkan dapat dikatakan relatif seragam
dengan serangan tertinggi sebesar 32%. Hal ini
dapat dipahami karena struktur buah kopi Liberika
yang berkulit keras, sedangkan daging buahnya
pun sangat tebal, sehingga serangga penggerek
kesulitan menusuk biji kopi. Diduga daging
buah yang berair merupakan penghambat ber-
kembangnya penggerek di dalam buah kopi.

Apabila hasil identifikasi sifat unggul kopi
Liberika Tanjabar ini dirangkum berdasarkan profil
citarasa setiap kebun, diikuti pemilihan pohon
induk, pengamatan potensi hasil, dan pengamatan
ketahanan penyakit karat daun serta ketahanan
terhadap penggerek buah kopi, penyusun
varietas komposit kopi Liberika “Libtukom” yang
terpilih adalah pohon-pohon induk hasil seleksi
individu yang terletak di kebun Mahbubono,
Ishak, Abdurohman, Boniran, Boimin, dan Boiran.
Dengan mencampur sumber benih dari pohon-
pohon terpilih tersebut di atas maka akan
diperoleh biji yang lebih seragam dibanding
sebelum dilakukan seleksi.

Anjuran Penanaman
Varietas Libtukom merupakan hasil pengujian

pada kondisi lahan spesifik lahan gambut. Oleh
sebab itu pengembangan varietas Libtukom
diprioritaskan untuk daerah-daerah lahan gambut.
Mengingat penaung bukan menjadi syarat utama
bagi pertumbuhan kopi Liberika maka pada
pertanaman kopi Liberika juga dapat ditanami
pinang atau kelapa sebagai upaya diversifikasi
tanaman untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Jarak tanam kopi yang disarankan 3 m x 3 m dan
agar selalu membuat parit drainase pada setiap
jarak 10-15 m. Tinggi tanaman dipertahankan pada
ketinggian maksimal 180 cm, agar memudahkan
pemetikan serta optimalisasi pembentukan cabang
sekunder produktif pada tajuk bagian bawah.
Pupuk diberikan dua kali setahun, berupa pupuk
anorganik (pupuk kimia) yang mengandung unsur
N, P, K, Mn, Cu, dan Fe dengan dosis 300-400 g/
pohon/semester kemudian ditambah kapur 500 g/
pohon/semester.
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Keragaan tanaman kopi Liberika bisa mencapai 2–3 m (A) tetapi jika
dipangkas ketinggiannya dapat diatur sekitar 170 cm untuk memudahkan

panen (B)

Penutup
Penemuan varietas Libtukom menjadi salah satu komponen teknologi untuk mendukung

pengembangan kopi Liberika di lahan gambut. Keberhasilan pengembangan varietas Libtukom ini
diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan gambut yang arealnya cukup luas di Indone-
sia sehingga akan meningkatkan produktivitas lahan-lahan marjinal. Keberhasilan pemanfaatan varietas
Libtukom masih membutuhkan dukungan ketersediaan teknologi perbanyakan massal hingga mampu
memenuhi kebutuhan bibit bagi petani di setiap daerah pengembangan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Sekar Arum" Komik (Kopi Minim Kafein) adalah minuman kopi instan yang dibuat dari biji kopi pilihan.
Teknologi dekafeinasi menghasilkan biji kopi dengan kadar kafein rendah, namun rasa tetap nikmat

Ngopi terus-terusan?
 

yang ini minim kafein !

A B
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Keragaan Beberapa Varietas Kopi
Arabika pada Areal Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM)

Retno Hulupi1)

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

Menanam kopi Arabika di bawah pohon-pohon hutan memang lebih praktis,
karena tidak perlu persiapan lahan dan tidak perlu menanam pohon penaung.
Namun kendalanya pada saat musim hujan lebat tanaman kopi perlu sinar
cahaya matahari penuh untuk memacu pembuahan tahun berikutnya. Sementara
pohon-pohon kayu hutan di sekitar pohon kopi tidak mungkin dibuka kanopinya,
apalagi ditebang. Beberapa varietas yang telah dicoba dikembangkan di
areal PHBM memiliki respons yang berbeda, baik dari produktivitas maupun
kualitas biji yang diperoleh. Varietas Sigarar Utang asal Tapanuli Utara
merupakan varietas yang memiliki respons yang paling baik dibanding varietas
lain yang pernah dikembangkan di areal PHBM.

hutan untuk turut menjaga kelestarian hutan,
dengan nama program Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM). Program tersebut
bertujuan mengatasi masalah perambahan hutan
yang umunya dikonversi dengan tanaman semusim
seperti tanaman sayuran dan tanaman pangan.
Program tersebut mengatisipasi perambahan hutan
dengan menawarkan kepada petani/kelompok tani
di sekitar areal hutan yang dikelola oleh Perum
Perhutani untuk melakukan pengelolaan hutan
bersama dengan menanam tanaman sela di antara
tanaman hutan tanpa dipungut biaya namun harus
memberi kompensasi kepada Perum Perhutani
dengan menyerahkan 18% nilai keuntungan
pemanfaatan areal hutan tersebut. Melalui program
tersebut, beberapa komoditas tanaman pernah

dibudidayakan oleh masyarakat, namun tampaknya
komoditas kopi Arabika yang dianggap paling
menguntungkan, terutama di areal hutan yang
memiliki ketinggian tempat di atas 1.000 m dpl.
Tanaman kopi Arabika ditanam di sela-sela
pohon Suren, Eucalyptus, maupun Akasia yang
masih memiliki jarak antarpohon cukup lebar,
sehingga populasi tanaman kopi Arabika sekitar
1.000-1.800 tanaman/ha.

Keanekaragaman Pohon Kayu
Areal PHBM

Sebagian besar hutan di pulau Jawa yang
terletak pada ketinggian di atas 1.000 m dpl.
vegetasinya didominasi oleh Pinus, Akasia,
Eucalyptus, dan Suren, sedangkan di Sumatera
Utara dan Aceh didominasi oleh jenis Kayu manis
(Cassiavera) dan Eucalyptus, dan di Nusa
Tenggara Timur yang beriklim sangat kering

elama dasawarsa terakhir, Perum
Perhutani melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat dalam
bentuk kerjasama pengelolaan
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didominasi oleh jenis Cemara dan Pinus. Areal
PHBM di Jawa Barat, terutama di Kecamatan
Pengalengan, ketinggian tempatnya berkisar
antara 1.000-1.800 m dpl. yang termasuk
beriklim basah. Areal tersebut  didominasi oleh
pohon Suren, Kayu manis, dan Eucalyptus
sedangkan pohon Kayu jerman (Gravileia robusta
= Silver oak) banyak di temukan di daerah
perbatasan dengan kebun teh yang dimanfaat-
kan sebagai tanaman pematah angin. Dengan
keragaman sifat tajuk pohon-pohon kayu hutan
tersebut akan membentuk kondisi mikroklimat
yang spesifik, terutama dalam hal suhu dan
kelembaban udara. Oleh sebab itu jika akan
disisipi tanaman kopi Arabika perlu pemilihan
varietas yang toleran terhadap kondisi mikro-
klimat hutan. Suhu rendah dan kelembaban
rendah pada areal PHBM sangat mendukung

pertumbuhan kopi Arabika namun di sisi lain
dapat meningkatkan serangan penyakit karat
daun (Hemileia vastatrix) dan hama penggerek
buah kopi. Selain pengaruh mikroklimat, pohon-
pohon hutan juga memiliki sistem perakaran yang
dapat menjadi pesaing dalam serapan hara
tanaman kopi Arabika, terutama pohon-pohon
kayu yang sifat perakarannya menyebar di
lapisan permukaan tanah, seperti Sengon (Albizia
falcata). Sengon yang ditanam di dataran tinggi
di  atas 1.000 m dpl. selain menimbulkan
persaingan hara dengan tanaman kopi juga
sering roboh menimpa tanaman kopi karena
dangkalnya sistem perakarannya. Di wilayah
Nusa Tenggara Timur yang memiliki iklim sangat
kering vegetasi hutannya banyak didominasi oleh
jenis Sengon Laut (Paraserianthes falcataria)
serta Cemara (Casuarina sp). Tanaman kopi

Keragaan populasi pohon-pohon kayu di areal hutan areal PHBM

Dominansi Suren (Toona sureni) Dominansi Kayu manis (Cassiavera indica)

Dominansi Kayu putih (Eucalyptus) Dominansi Sengon (Albizia falcata)
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Arabika di bawah Sengon Laut masih dapat
tumbuh baik meskipun kurang optimal, namun
apabila ditanam di bawah cemara yang guguran
daunnya sulit terdekomposisi, tanaman kopi tidak
dapat berkembang baik bahkan kondisi tanaman
kopi seolah-olah seperti antara hidup dan mati.

Keragaan Kopi Arabika di Areal
PHBM Pengalengan Jawa Barat

Pengembangan kopi Arabika di areal PHBM
Jawa Barat diawali sekitar tahun 1995, dipusatkan
di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung,
posisinya di kaki gunung Malabar sehingga
produksi kopi di areal tersebut dikenal sebagai
kopi Malabar yang termasuk kopi spesialti.
Pengembangan kopi Arabika di wilayah tersebut
juga tergugah untuk membangkitkan kembali
kejayaan kopi Preanger yang awalnya termasuk
jenis Typica, kemudian diganti Arabusta Timtim
dan Catimor Jaluk. Kedua varietas terakhir
tersebut benihnya berasal dari seorang pedagang
kopi asal Jawa Barat yang pernah tinggal di Aceh,
bernama pak Nana. Pada saat terjadi konflik politik
di Aceh sekitar tahun 1998-an, pak Nana kembali
ke Jawa Barat dan mengembangkan kedua
varietas tersebut. Catimor Jaluk juga dikenal
dengan nama lain kopi Ateng karena selain
perawakannya pendek seperti Ateng, nama Ateng
berasal dari singkatan “Aceh Tengah”. Varietas
katai Catimor Jaluk meskipun awalnya produksinya
lebat namun karena rakus hara dan rentan
penyakit karat daun maka jika tidak dipupuk
dengan baik akan mengalami over bearing, yaitu
tanaman berbuah lebat namun tidak didukung
dengan jumlah daun yang cukup karena banyak
daun yang gugur. Akibat over bearing tersebut
buah tidak dapat masak sempurna hanya
menguning kemudian menjadi hitam sedangkan
rantingnya mengering selanjutnya tanaman
menjadi meranggas. Berbeda halnya dengan
varietas Arabusta Timtim yang lebih tahan
penyakit karat daun, tanaman berperawakan
tinggi besar, sedangkan ruas antardompolan
buahnya panjang-panjang. Di bawah mikroklimat

hutan varietas ini cukup beradaptasi dengan baik,
namun mengingat citarasanya yang kurang enak
dibanding kopi Arabika lainnya maka tidak pernah
mendapatkan harga yang baik.

 

 

Keragaan varietas Catimor Jaluk
yang mengalami over bearing akibat
serangan penyakit karat daun dan
kekurangan hara (A) dan keragaan

varietas Arabusta Timtim, ruas
antardompolan buah sangat lebar (B)

Masyarakat PHBM Jawa Barat pernah men-
dapatkan bantuan benih varietas Andungsari 1 dari
Pemerintah. Awalnya tanaman berbuah lebat
namun setelah berbuah 2 kali kondisi tanaman
menurun tampaknya varietas tersebut tidak
adaptif dengan kondisi lingkungan hutan yang
banyak penaung pohon kayu hutan. Selain itu
varietas Andungsari 1 butuh pupuk dengan dosis
yang tinggi serta pengelolaan penaung yang
intensif, sehingga setelah pembuahan tahun
ketiga biasanya tanaman akan meranggas. Oleh
sebab itu masyarakat tidak mengembangkannya
lagi secara luas.

B

A
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 Keragaan varietas Andungsari 1 di
PHBM Malabar mulai fase belum
berbuah (A) dan berbuah pertama

hingga berbuah ke dua (B) di
Malabar, semakin tidak produktif

Di blok lain, yaitu di blok Cioray, wilayah Desa
Margamulya, Kecamatan Pengalengan salah satu
petani bernama Supriatnadinuri pada mulanya
juga mengembangkan varietas Arabusta Timtim
dan Catimor Jaluk. Kemudian pada tahun 2001/
2002 Supriatnadinuri mencoba mengembangkan
kopi asal Sumatera Utara yang belakangan

diketahui sebagai varietas Sigarar Utang. Berbeda
dengan varietas-varietas yang dikembangkan
sebelumnya, Sigarar Utang tampak lebih adaptif
di lingkungan tersebut ditunjukkan pertumbuhannya
yang lebih gigas, produktif dan tahan penyakit
karat daun. Apabila dibandingkan potensi hasil
masing-masing varietas pada lahan yang sama,
varietas Sigarar Utang yang sudah berumur
13 tahun jauh lebih unggul dibanding varietas
Andungsari 1 yang berumur 8 tahun, serta
Arabusta Timtim dan Catimor Jaluk.

Keragaan varietas Sigarar Utang di
areal PHBM Pengalengan, Jawa Barat

Perbandingan dayahasil beberapa varietas kopi Arabika yang dikembangkan dalam
sistem PHBM di Pengalengan Jawa Barat pada ketinggian 1.300 m dpl.

Umur Nilai Jumlah Prediksi Ketahanan terhadap
Varietas (tahun) buah/ph buah/kg produktivitas kopi biji penyakit karat daun

(kg/ha)
Catimor Jaluk 14 196 642 56 sangat rentan
Arabusta Timtim 14 3.984 626 921 tahan
Andungsari 1 8 1.162 671 336 rentan
Sigarar Utang 12 5.438 613 1.570 tahan–agak tahan

A

B
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Varietas Sigarar Utang tampak lebih adaptif
di antara pohon-pohon kayu hutan daerah
Pengalengan karena populasi pohon kayu tidak
terlalu rapat, serta didukung tingkat curah hujan
yang tinggi sehingga menciptakan kondisi
mikroklimat yang lebih sesuai untuk pertumbuhan

varietas tersebut. Pada ketinggian tempat di atas
1.300 m dpl. dan kondisi tanah yang subur,
varietas Sigarar Utang menunjukkan tingkat
pembuahan yang lebat dan tahan terhadap
penyakit karat daun, bahkan produktivitasnya
stabil dari  tahun ke tahun.

Varietas Catimor Jaluk daun gugur tidak ada buah dan
tanaman kurus kurang sehat

Varietas Arabusta Timtim

Varietas Andungsari 1 hanya berdaun dan tanpa buah Varietas Sigarar Utang

Perbedaan keragaan beberapa varietas kopi Arabika yang ditanam pada areal PHBM
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Keragaan dayahasil dan citarasa beberapa varietas kopi Arabika di areal PHBM Desa
Batu Gandang, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Tana Toraja

Jumlah Potensi produksi Ketahanan
Varietas buah/pohon (g/pohon/th) Citarasa penyakit

karat daun
Arabusta Timtim 3.897 901 69 tahan
Catimor 5.428 1.389 74 agak rentan
S 795 3.958 915 83 tahan

Keragaan beberapa varietas kopi Arabika di areal Perhutani Sulawesi Selatan

Catimor Arabusta Timtim

Keragaan Kopi Arabika di Areal
PHBM Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Tanaman kopi Arabika yang dikelola oleh
masyarakat di areal hutan dengan pola PHBM
di Sulawesi Selatan terletak di Desa Gandang
Batu, Kecamatan Gandang Batu Silanan, pada
ketinggian tempat 980 m dpl. Populasi pohon kayu
hutan di daerah ini tergolong rapat dan sangat
rimbun. Cahaya sinar matahari yang dapat
menerobos pada tajuk tanaman kopi sangat sedikit.
Varietas kopi Arabika yang dikembangkan adalah
Arabusta Timtim, mulai dikembangkan bersama
masyarakat pada tahun 2002. Pada petak lain

yang berjarak tidak terlalu jauh ditanam varietas
S 795 dan varietas Catimor. Apabila dibandingkan
antara ketiga varietas tersebut, varietas Catimor
menunjukkan pembuahan paling rendah, karena
serangan penyakit karat daun cukup tinggi dan
tanaman tampak kurang pupuk, sehingga
beberapa pohon tumbuh meranggas. Varietas
Arabusta Timtim dan S 795 menunjukkan rata-rata
jumlah buah per pohon cukup banyak dan stabil
karena serangan penyakit karat daun rendah dan
tidak menunjukkan gejala pembuahan berlebih.
Namun apabila dibandingkan citarasanya, maka
S 795 dinilai terbaik, sedangkan Arabusta Timtim
kurang disukai.

S 795
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Keragaan Kopi Arabika di Areal
PHBM Kepahiang, Bengkulu

Areal hutan di Kabupaten Kepahiang yang
banyak dikembangkan oleh masyarakat sebagai
areal pengembangan kopi Arabika sebenarnya
belum menjadi program PHBM, namun masyarakat
secara berkelompok telah memanfaatkan areal
konservasi dengan menanam kopi Arabika di
bawah pohon kayu hutan. Lahan pengembangan
kopi tersebut terletak di Desa Sindang Dataran,
1.240 m dpl. Selain kopi Arabika sebagian
masyarakat juga mengembangkan kopi Robusta
lokal. Berbeda dengan areal Perhutani lain yang
masih lengkap vegetasinya, di daerah ini hutannya
telah banyak yang gundul, sehingga kegiatan
pengembangan kopi di wilayah ini sebenarnya
membantu konservasi lahan, meminimalisasi erosi
di areal yang topografinya begelombang.

Pada areal hutan yang didominasi Suren,
Mahoni, dan Akasia varietas kopi Arabika yang
dikembangkan adalah varietas Sigarar Utang
dan Kartika, namun dewasa ini masyarakat lebih
banyak menanam Sigarar Utang, mengingat
varietas Kartika rentan penyakit karat daun. Ada
sebagian petani yang mulai mengusahakan kopi
luwak yang dipelihara menggunakan varietas
tersebut. Salah satu petani, Jalil namanya,
menyampaikan bahwa produksi kopi Arabika rata-
rata di areal tersebut mencapai 1,0 ton kopi biji/ha,
dengan populasi tanaman 2.500 pohon/ha. Jika

buah kopi diberikan luwak maka tambahan hasil
dari kopi Luwak setiap musim panen kopi mencapai
90 kg kopi biji bongkahan kering.

Sesuai dengan sifat adaptabilitas varietas
Sigarar Utang yang cenderung lebih adaptatif pada
kondisi iklim basah, maka pengembangan kopi
Arabika di areal hutan yang beriklim basah
meskipun cahaya sinar matahari kurang tetapi
tanaman masih mampu berproduksi dengan cukup
baik, dibandingkan varietas lain, sebagaimana
penanaman di areal PHBM Jawa Barat.

Kawasan hutan konservasi yang
ditanami kopi dan akan dijadikan

areal PHBM di Kabupaten
Kepahiang, Bengkulu

Pengembangan kopi Arabika varietas Sigarar Utang dan budidaya kopi luwak
dipelihara/dikandang di Kabupaten Kepahiang

Penutup
Pengembangan kopi Arabika dapat dilakukan secara sinergis dengan kegiatan pelestarian kawasan

hutan melalui pendekatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program PHBM ini telah
berhasil diimplementasikan oleh Perhutani di beberapa daerah untuk pengembangan kopi Arabika
dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui kegiatan agribisnis berbasis kopi
Arabika. Keberhasilan pengembangan tersebut sangat tergantung jenis varietasnya sehingga ketepatan
pemilihan varietas menjadi prasyarat utama dalam PHBM berbasis kopi Arabika.
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Potensi Perbanyakan Kopi Liberika
dengan Metode Somatik Embriogenesis

Fitria Ardiyani1)

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

Produk kopi Liberika saat ini mulai dikenal konsumen karena citarasanya
yang khas sehingga permintaan biji kopi Liberika cenderung meningkat. Kopi
Liberika adaptif tumbuh pada lahan-lahan marjinal, terutama pada lahan gambut.
Guna mendukung pengembangan kopi Liberika diperlukan teknologi
penyediaan bibit unggul dengan genetik yang seragam. Embriogenesis somatik
merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman secara in vitro yang
dapat digunakan untuk perbanyakan kopi Liberika secara massal.

Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai
produsen kopi terbesar di dunia, setelah Brazil
dan Vietnam. Data ICO tahun 2012 menyebutkan
bahwa ekspor kopi Brazil mencapai 2,1 juta ton,
Vietnam sebesar 1,5 juta ton, sedangkan
Indonesia mencapai 510.898 ton. Produksi kopi
Indonesia mencapai sekitar 709.000 ton yang
sebagian besar (>70%) merupakan jenis kopi
Robusta, dan nilai ekspor perdagangan kopi
tersebut mencapai USD824,015 juta sehingga
kopi memiliki peran penting dalam menunjang
peningkatan pendapatan petani dan perolehan
devisa negara. Luas perkebunan kopi Indonesia
mencapai sekitar 1.308.000 ha yang sebagian
besar (95,94%) dikelola oleh petani kecil.

Secara umum kopi yang diperdagangkan
ada 4 jenis, yaitu Coffea canephora, Coffea
arabica, Coffea exelsa, dan Coffea liberica.
Selama ini hanya jenis kopi Arabika dan kopi
Robusta yang mendominasi perdangangan kopi
dunia, masing-masing memberi kontribusi sebesar
70% dan 24%, sedangkan kopi jenis Ekselsa dan

Liberika hanya memberi kontribusi sekitar 3%.
Sebenarnya kopi Liberika memiliki potensi
ekonomi yang tinggi sebab produk kopi Liberika
mulai disukai oleh konsumen karena citarasanya
yang khas. Kopi Liberika memiliki karakteristik
pertumbuhan yang berbeda dengan kopi Arabika
maupun kopi Robusta dengan pohon yang
tumbuh besar dan kuat, tingginya bisa mencapai
18 m dan ukuran buah dan bijinya besar. Awalnya
kopi Liberika banyak tumbuh di wilayah Malaysia
dan Afrika Barat, dan mulai dikomersialkan
meskipun volume yang diperdagangkan masih
sedikit sebab produknya belum banyak dikenal
konsumen. Saat ini permintaan kopi Liberika mulai
meningkat sebab citarasanya yang khas mulai
dikenal dan diminati oleh pecinta kopi.

Secara agronomis kopi Liberika memiliki
keunggulan dapat tumbuh baik pada lahan-lahan
marjinal, khususnya pada lahan gambut. Areal
lahan gambut di Indonesia sangat luas, seperti
di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang selama
ini belum dimanfaatkan secara maksimal,
khususnya untuk pengembangan kopi Liberika.
Areal lahan gambut yang sudah dimanfaatkan
untuk pengembangan kopi Liberika baru terbatas
di daerah Jambi dan Kalimantan Selatan.

opi merupakan salah satu komoditas
perkebunan yang bernilai komersial
tinggi dan sebagian besar produknya
diekspor ke pasar dunia. Saat ini
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Penanaman kopi Liberika tersebut menggunakan
bahan tanam asal benih sehingga kondisi
tanamannya masih beragam menyebabkan
kualitas citarasanya belum stabil. Untuk itu
guna mendukung pengembangan kopi Liberika
diperlukan ketersediaan bahan tanam unggul
yang dikembangkan secara klonal agar diperoleh
pertanaman yang secara genetik seragam.

Perbanyakan Kopi Secara Klonal
Perbanyakan kopi secara klonal dapat

dilakukan menggunakan beberapa metode,
antara lain setek, okulasi, sambung pucuk, dan
somatik embriogenesis. Metode perbanyakan
tersebut menggunakan bagian vegetatif tanaman
seperti batang, akar, dan daun. Perbanyakan
klonal dimaksudkan untuk menjaga kemurnian
genetik bahan perbanyakan tanaman. Melalui
teknik perbanyakan klonal juga akan dihasilkan
bibit yang kualitasnya seragam. Meskipun
demikian terdapat beberapa kelemahan metode
perbanyakan klonal yang perlu diantisipasi, di
antaranya adalah adanya perbedaan kemampuan
membentuk akar antar klon kopi yang diperbanyak
dengan setek, bibit kopi asal setek memiliki
perakaran yang kurang kuat karena tidak
terbentuk akar tunggang, dan adanya peluang
inkompatibilitas penyambungan antara batang
bawah dengan batang atas pada beberapa klon
kopi. Perbanyakan kopi Liberika secara klonal
juga masih belum berkembang akibat kopi Liberika
sulit diperbanyak secara klonal sehingga perlu
dicoba berbagai alternatif metode perbanyakan
klonal kopi Liberika, di antaranya metode somatik

embriogenesis. Penelitian mengenai perbanyakan
kopi Liberika dengan metode somatik embriogenesis
sedang dilakukan di Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia.

Somatik Embriogenesis Kopi
Liberika

Somatik embriogenesis adalah salah satu
metode perbanyakan in vitro menggunakan sel
somatik sehingga akan tumbuh menjadi individu
bipolar yang memiliki karakteristik sama dengan
induknya tanpa melalui proses fusi gamet. Proses
perbanyakan somatik embriogenesis kopi Liberika
dapat dilakukan melalui diferensiasi langsung
maupun diferensiasi tidak langsung. Apabila
melalui tahapan diferensiasi langsung maka
proses pembentukan planlet dari embrio tanpa
melalui fase pengkalusan, sedangkan apabila
melalui tahapan diferensiasi tidak langsung maka
planlet diperoleh melalui tahapan pengkalusan.
Eksplan yang digunakan untuk somatik embrio-
genesis kopi Liberika adalah daun muda. Melalui
perbanyakan dengan metode somatik embrio-
genesis ini diharapkan dapat diproduksi bibit kopi
Liberika dalam skala massal.

Akan tetapi hingga saat ini teknologi somatik
embriogenesis pada kopi baru diterapkan pada
Arabika dan Robusta. Untuk Liberika, per-
banyakan dengan menggunakan metode somatik
embriogenesis belum dilakukan, sehingga perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut. Keberhasilan
perbanyakan kopi Liberika dengan metode
somatik embriogenesis sangat dipengaruhi oleh
komposisi media tumbuh, terutama zat pengatur

Keragaan tanaman kopi Liberika yang tumbuh besar
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tumbuh. Dalam hal ini komposisi hormon Auksin,
Sitokinin, dan Giberilin yang tepat akan menentu-
kan keberhasilan somatik embriogenesis kopi
Liberika.

Tahapan Perbanyakan Somatik
Embriogenesis
1. Induksi Eksplan

Induksi eksplan adalah proses pertama yang
dilakukan untuk memulai perbanyakan somatik
embriogenesis. Eksplan yang digunakan untuk
perbanyakan somatik embriogenesis kopi, baik
kopi Arabika, kopi Robusta, maupun kopi Liberika
adalah daun. Daun diambil dari pohon induk
terpilih yang memiliki sifat-sifat unggul dan tahan
hama penyakit. Untuk mengurangi tingkat
kontaminasi, daun dari pohon induk terlebih
dahulu diperlakukan dengan fungisida. Daun yang
diambil sebagai bahan induksi adalah daun muda
(flush) yang sudah membuka sempurna. Daun
yang masih terlalu muda tidak bisa digunakan
sebagai eksplan sebab jaringannya belum
terbentuk sempurna sedangkan daun tua memiliki
jaringan yang tidak meristematis sehingga sifat
totipotensinya berkurang.

Eksplan daun kopi Liberika

Pada kopi Liberika, daun yang digunakan
berbeda ukuran daripada kopi Arabika maupun
Robusta. Daun Liberika cenderung lebih besar,
tebal dan lebar karena pohon Liberika memiliki
morfologi yang lebih besar dibandingkan kopi
Arabika dan Robusta. Kondisi daun tersebut akan
menyebabkan kemungkinan kontaminasi lebih

tinggi, sehingga proses sterilisasi harus dilakukan
dengan lebih teliti.

Eksplan daun kopi Liberika harus disterilisasi
untuk mencegah kontaminasi selama proses
pengkulturan. Sterilisasi dapat menggunakan
bakterisida maupun fungisida. Fungsi sterilisasi
adalah menghilangkan kontaminan berupa jamur
atau bakteri yang terbawa oleh eksplan dari
lapangan. Proses induksi eksplan dilakukan dalam
laminar air flow dengan kondisi steril. Eksplan
ditanam dalam media induksi dengan ukuran
kurang lebih 1 cm2. Untuk media tanam, komposisi
yang digunakan dalam tahapan induksi kopi
Liberika memiliki komposisi yang berbeda baik
jenis maupun jumlah dengan media induksi
untuk kopi Arabika maupun Robusta. Dalam hal
waktu, sama halnya seperti kopi Arabika dan kopi
Robusta, proses induksi eksplan kopi Liberika
memerlukan waktu sekitar 3 bulan.

Tahapan induksi pada perbanyakan somatik
embriogenesis kopi Liberika diharapkan akan
menghasilkan eksplan berupa kalus yang dapat
tumbuh menjadi embrio namun kenyataannya
tidak semua eksplan yang diinduksi berhasil
tumbuh menjadi kalus. Eksplan yang gagal tumbuh
akan mengalami browning (kecoklatan) dan
akhirnya mati.

2. Pembentukan Kalus

Tahapan perbanyakan somatik embriogenesis
kopi Liberika selanjutnya adalah pembentukan
kalus. Eksplan yang telah diinduksi selama
beberapa bulan akan menghasilkan kalus.
Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat
menentukan keberhasilan perbanyakan dalam
somatik embriogenesis, sebab kalus akan
berkembangbiak menjadi embrio dan pada
akhirnya akan menjadi planlet. Untuk mendukung
pertumbuhan eksplan, diperlukan media tanam
yang mengandung unsur-unsur hara dan hormon
secara tepat, baik jenis maupun jumlahnya. Apabila
komposisi media tidak tepat, maka eksplan tidak
akan berkembang menjadi kalus.

Seperti halnya pada pertumbuhan kalus
kopi Arabika dan Robusta, kalus kopi Liberika
akan tumbuh dari bekas potongan daun yang
telah berubah warna menjadi hijau pekat. Bekas
potongan kalus akan terdeferensiasi menjadi
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berbagai jenis kalus. Kalus kopi Liberika memiliki
berbagai macam bentuk, ada yang bertekstur
keras dan kompak, ada yang menyerupai
gumpalan air, dan ada yang remah terpisah-pisah
menjadi bagian tersendiri.

 Kalus yang mempunyai struktur terpisah-
pisah dan remah sering disebut sebagai kalus
friabel. Kalus friabel inilah yang dapat tumbuh
menjadi embrio somatik. Ada perbedaan ciri-ciri
kalus antara kopi Arabika, Robusta, dan Liberika.
Kalus kopi Liberika friabel berwarna lebih gelap
dibandingkan kalus kopi Arabika maupun
Robusta. Kunci utama pada tahapan ini adalah

pengidentifikasian jenis kalus. Dari satu jenis
eksplan dapat menghasilkan berbagai jenis kalus
yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan
ketelitian yang lebih untuk mengidentifikasi
berbagai jenis kalus yang dihasikan oleh eksplan
kopi Liberika.

Inkubasi penumbuhan kalus pada tahap ini
berlangsung selama 6-12 bulan, tergantung
jenis klon dan kondisi eksplan yang digunakan.
Semakin muda dan bersih eksplan yang
digunakan, tingkat keberhasilan menghasilkan
kalus akan semakin tinggi.

Berbagai jenis kalus kopi Liberika
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3. Multiplikasi

Tahap multiplikasi adalah tahapan mem-
perbanyak jumlah embrio somatik yang berasal
dari kalus yang memiliki sifat dapat bermultiplikasi
dengan jumlah yang dapat diatur sesuai
kebutuhan produksi bibit.

Tingkat multiplikasi pada somatik embrio-
genesis kopi Liberika memiliki persentase yang
berbeda dengan somatik embriogenesis kopi
Arabika maupun Robusta. Perbedaan tingkat
multiplikasi kalus embriogenik ini dipengaruhi
oleh jenis kopi dan klon kopi yang digunakan
sebagai eksplan. Selain itu keberhasilan tahapan
multiplikasi sangat ditentukan oleh komposisi
media, terutama kombinasi konsentrasi hormon
auksin dan sitokinin. Apabila komposisi media
tanam tidak tepat, maka kalus friabel tidak akan
mengalami multiplikasi sehingga tidak akan terjadi
perbanyakan embrio somatik.

Jenis media tanam yang digunakan untuk
tahap multiplikasi bisa berupa media padat
atau media cair. Penggunaan media padat
memiliki tingkat multiplikasi yang lebih rendah
dibandingkan media cair akan tetapi penggunaan
media cair memiliki tingkat kesulitan yang lebih
tinggi dibandingkan penggunaan media padat.

Multiplikasi kalus

Untuk saat ini, kopi Liberika masih
menggunakan media padat pada tahapan
multiplikasi, sedangkan untuk kopi Arabika
maupun Robusta bisa dimultiplikasi pada media
padat dan media cair.

4. Pendewasaan

Tahapan ini adalah tahapan pengecambahan
embrio somatik. Embrio yang terbentuk menjadi
embrio sempurna akan disubkultur dalam
media yang mengandung hormon pemacu
pertumbuhan. Embrio somatik akan tumbuh
menjadi kecambah yang memiliki calon tunas dan
calon akar. Pada somatik embriogenesis kopi
Liberika, tahapan ini memerlukan asupan unsur
hara yang lebih besar karena secara morfologi
kopi Liberika cenderung lebih besar dibandingkan
dengan kopi Arabika maupun kopi Robusta.

Pada proses selanjutnya, kecambah akan
tumbuh menjadi planlet atau sering disebut
sebagai “tanaman kecil”. Pada tahapan ini
kebutuhan unsur hara dan pengaruh lingkungan
menjadi sangat penting, karena setiap jenis kopi
Liberika mempunyai kebutuhan nutrisi dan
lingkungan yang berbeda-beda. Selain itu
kecambah kopi Liberika juga membutuhkan
cahaya yang cukup besar untuk proses foto-
sintesisnya. Hal tersebut disebabkan karena
planlet sudah membentuk daun dan akar
meskipun belum sempurna.

Perkecambahan embrio somatik

Planlet kopi Liber ika yang dihasi lkan
memiliki ukuran sekitar 2-5 cm, memiliki calon
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daun dan akar serta berwarna hijau. Morfologi
planlet ini lebih besar dibandingkan planlet
kopi Arabika dan planlet kopi Robusta. Proses
perkecambahan ini dapat berlangsung selama
tiga bulan. Setelah planlet terlihat kuat serta
memiliki akar dan daun, maka planlet ini siap
untuk diaklimatisasi.

5. Aklimatisasi Planlet

Aklimatisasi adalah tahap pemindahan
planlet dari kondisi in vitro ke dalam media
dengan kondisi ex vitro. Planlet kopi Liberika
dalam media kultur (media agar-agar) akan
dipindahkan ke media tanam berupa tanah yang
dicampur pasir dengan komposisi tertentu.
Proses pemindahan ini harus dilakukan dengan
hati-hati karena planlet memiliki tingkat stres
lingkungan yang tinggi.

Media tanam ex-vitro yang digunakan
adalah tanah halus yang dicampur pasir dan
pupuk kandang (perbandingan 1 : 1 : 1), dan
sebelum digunakan terlebih dahulu difumigasi
untuk mencegah tumbuhnya jamur. Sebelum
dipindahkan ke media aklimatisasi, planlet
kopi Liberika terlebih dahulu diberikan hormon
untuk merangsang pertumbuhan akar.

Pada tahapan ini, kondisi lingkungan harus
diperhatikan karena planlet mengalami proses
adaptasi dari tahapan in vitro menjadi ex vitro
yang berpotensi mengalami kematian. Kondisi
lingkungan aklimatisasi yang harus diperhatikan
adalah penyinaran, planlet dapat tumbuh normal
menjadi bibit yang siap tanam. Bibit kopi Liberika
yang siap tanam pada umumnya sudah memiliki
beberapa pasang daun dan perakaran yang lebih
kuat dibandingkan dengan kopi Arabika maupun
kopi Robusta.

Aklimatisasi planlet

  

Penutup

Secara teknik, perbanyakan kopi Liberika dengan metode somatik embriogenesis sama halnya
seperti perbanyakan somatik embriogenesis kopi Robusta maupun kopi Arabika meskipun terdapat
perbedaan dalam hal komposisi media tanam serta waktu inkubasi pada setiap tahapan perbanyakan.
Keberhasilan tahapan penelitian perbanyakan somatik embriogenesis kopi Liberika ini membawa
harapan akan keberhasilan produksi bibit klonal kopi Liberika skala massal sesuai kebutuhan
pengembangan. Selanjutnya masih diperlukan penyempurnaan teknik perbanyakan somatik
embriogenesis ini sehingga teknologi ini benar-benar dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan
pengembangan kopi Liberika dalam rangka pemanfaatan potensi lahan gambut yang tersebar luas
di Indonesia.
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G

Gulma Picisan (Drymoglossum
phyloselloides) dan Pengendaliannya

pada Tanaman Kakao

Fitria Yuliasmara1)

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

Paku picisan (Drimoglosum phylloseloides) merupakan gulma epifit
kakao yang masih sulit dikendalikan, terutama di daerah basah. Gulma picisan
menyebabkan bantalan bunga tidak aktif sehingga produktifitas tanaman tidak
optimal. Pengendalian paku picisan secara mekanis kurang praktis sehingga
perlu dikembangkan herbisida spesifik yang tidak menganggu bantalan bunga
kakao. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia berhasil mengembangkan
herbisida “Crack Cut” yang selektif mengendalikan paku picisan namun tidak
merusak bantalan bunga kakao.

1.000 m dpl. Gulma picisan tumbuh lebih baik di
daerah basah yang menempel pada batang atau
dahan-dahan pohon. Gulma paku picisan ini
termasuk jenis epifit, tahan terhadap naungan dan
sulit dikendalikan. Paku picisan dapat berasosiasi
baik dengan tanaman kakao sehingga sangat
merugikan. Spora gulma picisan apabila jatuh
pada permukaan lumut akan tumbuh menjadi
tanaman baru dengan memanfaatkan kelembaban
dan substrat yang dihasilkan oleh lumut. Apabila
tidak dikendalikan, gulma picisan akan menutupi
seluruh bantalan bunga, sehingga tanaman tidak
dapat berbuah. Dalam jumlah besar, gulma ini
dapat menahan kelembaban, sehingga dapat
menjadi medium tumbuh yang baik bagi jamur
penyebab penyakit.

Gulma picisan pada tanaman kakao

ulma picisan ditemukan tumbuh liar
di hutan, ladang, atau tempat-tempat
lain di daerah tropis dengan kondisi
iklim kering sampai basah, mulai dari
dataran rendah sampai ketinggian
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Picisan menjadi gulma pada tanaman kakao
karena tumbuh menempel pada batang tanaman
sehingga menutupi bantalan bunga kakao. Paku
picisan memiliki batang semu yang sangat pendek
berada pada pangkal daun sedangkan akar
beruas-ruas dengan rambut akar berupa serabut
menyerupai kapas berwarna hitam melekat erat
pada tanaman inang. Pertumbuhan satu ruas
paku picisan pada bulan basah 69,30 cm dan
pada bulan kering 6,19 cm sehingga total
pertumbuhan picisan selama satu tahun yaitu
78,49 cm. Daun paku picisan terdapat dua jenis
yaitu daun fertil yang disebut daun sporofil dengan
ciri-ciri berbentuk oval, bertangkai lebih panjang
1-5 cm, lebar 1-2 cm dan daun yang tidak memiliki
sorus disebut daun steril bertangkai pendek, oval
memanjang 1-2 cm. Daun fertil akan memproduksi
spora yang akan digunakan sebagai sarana
pembiakan tanaman.

Serangan ringan gulma picisan tidak
menimbulkan kerugian secara signifikan namun
apabila terjadi serangan berat gulma ini mampu
menurunkan produktif itas tanaman kakao.
Batang kakao yang ditumbuhi picisan lambat laun
akan merana, tajuk kurang rimbun, daun
berukuran kecil dan ujung tanaman mangalami
kematian. Pohon-pohon yang terinfeksi memiliki
ukuran daun yang kecil, cepat menguning dan
gugur sebelum waktunya. Hal tersebut diduga

dikarenakan batang tanaman yang terlilit picisan
mendapatkan tekanan mekanis sehingga terjadi
abnormalitas sel tanaman yang menyebabkan
pertumbuhan batang, transportasi hara mineral
dan asimilat mengalami hambatan.

Terhambatnya transportasi hara mineral dan
asimilat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan
pada pucuk/ranting tanaman kakao sehingga
berpengaruh terhadap ukuran daun dan kadar
klorofil daun. Pada serangan berat picisan di
tanaman kakao, luas daun hanya berkisar 47%
dari luas daun tanaman normal. Rata-rata indeks
daun dari cabang-cabang terinfeksi hanya 69,37%
dibandingkan dari cabang yang sehat. Kadar klorofil
pada daun kakao pada cabang yang terserang
berat oleh picisan juga mengalami penurunan
yang signifikan. Pada cabang yang sehat, kadar
klorofil daun 48,55 mg/g sedangkan pada cabang
dengan serangan berat hanya sebesar 23,28 mg/g.
Berkurangnya luas daun dan kadar klorofil diduga
akan mempengaruhi fotosintesis dan produktifitas
tanaman. Hasil penelitian Yuliasmara dan Ardiyani
tahun 2013 mendapatkan hasil bahwa serangan
berat paku picisan pada tanaman kakao dapat
menurunkan jumlah bunga hingga 85,4%
dibandingkan dengan tanaman tidak terserang
sedangkan jumlah buah besar pada tingkat
serangan berat menurun hingga 64,1% dibandingkan
dengan tanaman sehat.

Daun fertil yang menghasilkan spora (A) dan daun steril paku picisan (B)

A B
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Sumber: Yuliasmara & Ardiyani (2013)

Pengaruh paku picisan terhadap daun, bunga, dan buah tanaman kakao
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Efektifitas herbisida pengendali picisan pada beberapa konsentrasi aplikasi

Pengendalian Gulma Picisan
Keberadaan gulma picisan di areal

perkebunan kakao menjadi permasalahan
tersendiri bagi pengelola kebun. Metode preventif
merupakan merupakan metode yang paling baik
dilakukan untuk mencegah paku picisan pada
tanaman kakao. Namun hal tersebut jarang
dilakukan mengingat serangan paku picisan yang
bersifat lambat tapi pasti. Pada tingkat serangan
ringan sampai sedang kerugian dan penurunan
produksi belum terlalu signif ikan sehingga
keberadaan paku picisan pada tanaman kakao
sering diabaikan. Namun pada daerah dengan
kelembaban tinggi pertumbuhan picisan bisa
sangat cepat sehingga menjalar dan melilit
batang, cabang dan ranting kakao hingga meng-
akibatkan ranting patah, daun layu, rontok, dan
mati. Kematian pucuk tanaman yang merupakan
penghasil daun baru akan mengakibatkan
gangguan pada tanaman yang secara langsung
akan menurunkan kesehatan dan produktifitas
tanaman.

Untuk mengatasi permasalahan gulma
picisan, pengelola perkebunan kakao melakukan
pengendalian secara manual dengan mencabut
satu persatu picisan yang menempel pada tanaman
kakao. Metode ini biasa dilakukan pada awal
musim penghujan dikombinasikan dengan

kegiatan pemangkasan kakao. Pada pelaksanaan
pemangkasan, sebagian kecil paku picisan ikut
terambil bersama dengan ranting yang dipangkas,
kemudian dilanjutkan dengan pengambilan paku
picisan secara manual. Kegiatan ini memiliki tingkat
kesulitan yang cukup tinggi sebab keberadaan paku
picisan yang sebagian besar berada pada pucuk
tanaman. Berdasarkan data dari Kebun Banjarsari
PTPN XII dan Kebun Treblasala diperoleh informasi
bahwa prestasi kerja pengendalian paku picisan
pada tanaman kakao adalah 5-10 pohon/orang/
hari sehingga diperlukan jumlah tenaga kerja yang
banyak untuk pengendalian paku picisan.

Puslitkoka saat ini berhasil mengembangkan
formulasi herbisida berbahan aktif asam organik
yang efektif untuk pengendalian paku picisan
yang bekerja secara selektif sehingga efek
negatif pada tanaman kakao sangat minimal.
Herbisida selektif ini menyerang perakaran paku
picisan sehingga mengering dan kemudian mati
yang ditandai dengan kerontokan daun paku
picisan mulai hari ke-3 sampai dengan hari
ke-15 setelah aplikasi.

Aplikasi herbisida dapat dilakukan meng-
gunakan knapsack sprayer pada dosis aplikasi
15 cc/L. Sasaran penyemprotan adalah perakaran
paku picisan yang menempel pada batang dan
cabang tanaman kakao. Waktu aplikasi pada pagi
hari sekitar pukul 09.00-11.00 saat embun pagi

Sumber: Yuliasmara & Ardiyani (2013)



26 | 1 | Februari 2014

 >> 24PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

telah hilang dan hembusan angin belum terlalu
kencang. Metode pengendalian dengan herbisida
ini akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan
kegiatan pemangkasan.

Batang dan akar paku picisan yang menempel
pada batang kakao akan terangkat sehingga

mudah untuk dicabut. Bila tidak dilakukan
pencabutan maka akar dan batang picisan akan
mengalami pelapukan dan rontok mulai 4 bulan
setelah aplikasi. Herbisida ini juga efektif untuk
mengendalikan tanaman epifit lain dari jenis
paku-pakuan.

Pengamatan jumlah paku picisan (A), kondisi paku picisan pada hari ke-5 setelah
aplikasi (B) dan daun picisan yang mulai rontok (C)

A

B C
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Herbisida picisan ini sangat diperlukan oleh
petani/pekebun kakao, terutama yang berada di
daerah dengan curah hujan tinggi dimana paku
picisan merupakan gulma yang sangat merugikan
dan sulit dikendalikan. Kemudahan aplikasi
menjadi keunggulan dari metode ini. Hal tersebut
tentunya akan berpengaruh terhadap biaya
produksi terutama biaya tenaga kerja khususnya

untuk pengendalian gulma. Dari segi keamanan
bagi pelaksana aplikasi, produk ini pada dosis
aplikasi cukup aman dengan tidak menimbulkan
iritasi pada kulit maupun mata serta tidak
mengganggu pernafasan. Namun untuk tujuan
keamanan maka pelaksana wajib menggunakan
baju berlengan panjang, sarung tangan, masker
dan kacamata saat melaksanakan aplikasi.

Penutup
Pengendalian gulma merupakan salah satu komponen perlindungan tanaman dari jasad

pengganggu tanaman. Picisan merupakan gulma paling merusak pada tanaman kakao terutama
pada fase tanaman dewasa dan menghasilkan. Pengendalian gulma picisan pada tanaman kakao
selama ini sangat sulit dilakukan namun saat ini telah ditemukan alternatif pengendali picisan yaitu
dengan penggunaan herbisida selektif. Herbisida ini efektif untuk mengendalikan paku picisan dan
aman bagi tanaman kakao dan pelaksanan aplikasi sehingga diharapkan akan menjadi pilihan pekebun
kakao untuk mengendalikan paku picisan.

Kematian paku picisan dan tumbuhan paku yang lain akibat aplikasi herbisida
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H

Hypotan®:
Atraktan Pengendali Hama Penggerek
Buah Kopi yang Ramah Lingkungan

Soekadar Wirdiputra1)

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

Hama penggerek buah kopi (PBKo) merupakan hama yang sangat
merugikan pada tanaman kopi. Pengendalian hama PBKo sulit dilakukan karena
serangga terlindung di dalam buah kopi. Upaya pengendalian PBKo dilakukan
dengan pemanfaatan senyawa penarik (atraktan) untuk menurunkan populasi
PBKo. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia berhasil mengembangkan
Hypotan senyawa atraktan yang terbukti efektif mengendalikan hama PBKo
pada tanaman kopi Arabika maupun kopi Robusta.

di berbagai daerah penghasil kopi di dunia.
Serangga PBKo menyerang biji kopi sejak biji
buahnya mulai mengeras sampai buah kopi lewat
panen. Awalnya buah kopi pun mengering dan
tertinggal di pohon. Serangga PBKo bahkan bisa
merusak biji kopi yang telah dipanen dan disimpan
di gudang apabila kadar air bijinya masih tinggi.
Akibat serangan PBKo tersebut biji-biji kopi
menjadi berlubang bahkan bisa habis dimakan
oleh serangga PBKo apabila tingkat serangannya
berat. Oleh karena itu hama PBKo termasuk hama
penting yang menyebabkan penurunan produksi
dan kualitas hasil secara langsung.

Serangga H. hampei diketahui hanya
menyerang dan berbiak pada biji-biji kopi, tidak
pada tanaman lainnya. Daur hidup serangga
H. hampei tergantung faktor ketinggian tempat
dan jenis tanaman kopi. Pada ketinggian sekitar
500 m dpl., daur hidup serangga mulai telur
diletakkan hingga serangga betina bertelur
memerlukan waktu sekitar 30 hari. Umur serangga

dewasa relatif panjang, sekitar 156 hari untuk
serangga betina dan 103 hari untuk serangga
jantan. Serangga betina aktif terbang dan
menyerang tanaman kopi sedangkan serangga
jantan tidak aktif terbang. Serangga H. hampei
betina terbang pada waktu sore hari, sekitar
pukul 16.00-18.00. Semua stadia serangga
PBKo terjadi di dalam biji kopi sehingga sulit
dikendalikan. Pengendalian menggunakan
insektisida kimia berisiko menimbulkan residu
pestisida pada biji-biji kopi yang dipanen. Saat
ini negara-negara pengimpor biji kopi sangat ketat
dalam menetapkan persyaratan kadar residu
bahan kimia berbahaya (termasuk pestisida)
dalam biji kopi. Sebagai contoh, Jepang telah
memberlakukan batas residu maksimal (Maximum
Residue Limits = MRLs) bahan kimia berbahaya
pada biji kopi mulai tahun 2006.

Upaya pengendalian PBKo dilakukan
dengan cara menangkap serangga betina  yang
terbang menggunakan senyawa penarik (atraktan)
sehingga populasi H. hampei di pertanaman akan
berkurang. Senyawa atraktan pengendali hama
PBKo tersebut diberi merek dagang Hypotan.
Pengendalian PBKo dengan memanfaatkan

ama penggerek buah kopi (PBKo,
Hypothenemus hampei) (Coleoptera:
Curculionidae) merupakan hama
yang paling merusak tanaman kopi



27 <<
26 | 1 | Februari 2014

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

Hypotan bersifat ramah lingkungan sehingga tidak
berisiko muncul residu bahan kimia berbahaya
pada biji kopi yang dihasilkan serta tidak merusak
lingkungan akibat penggunaan pestisida kimiawi.
Senyawa Hypotan telah terbukti efektif digunakan
untuk mengendalikan hama PBKo melalui
pengujian di beberapa daerah di Indonesia serta
Papua Nugini (PNG).

Apa Itu Hypotan®?
Hypotan dengan merek dagang HYPOTAN

500 SL adalah senyawa penarik seranga
H. hampei yang diproduksi oleh Koperasi
Karyawan Sekar, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia. Hypotan merupakan akronim dari kata
Hypothenemus dan atraktan. Merek dagang ini
telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI,
Kementerian Hukum dan HAM, dan telah
mendapat ijin edar sebagai senyawa pengendali
hama PBKo oleh Kantor Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian,
Kementerian Pertanian berdasarkan SK Mentan
No. 4972/Kpts/SR.140/12/2013, tanggal 9 Desember
2013. Hypotan termasuk kelompok kairomon yang
menarik serangga H. hampei untuk aktif itas
makan. Senyawa kairomon ini dikeluarkan oleh
suatu jenis organisme yang akan direspons oleh
organisme lain, dan menguntungkan organisme
tersebut. Sebagai contoh adalah senyawa kimia
yang berbentuk bau yang dikeluarkan oleh inang
dan ditangkap oleh parasitoid sehingga parasi-
toid lebih mudah menemukan inangnya. Hypotan
mengandung senyawa yang dikeluarkan oleh
buah kopi terutama buah kopi yang masak
sehingga serangga H. hampei tertarik untuk datang
dan menemukan buah kopi sebagai bahan
makanannya. Dalam hal ini Hypotan dapat
menarik, baik serangga H. hampei jantan maupun
betina untuk aktif itas makan namun akibat
serangga jantan tidak bisa terbang maka sasaran
penggunaan Hypotan adalah serangga betina.
Berdasarkan cara kerja Hypotan tersebut, maka
senyawa Hypotan prospektif digunakan sebagai
metode pengendalian hama PBKo yang ramah
lingkungan.

Hypotan juga dapat digunakan sebagai alat
monitoring untuk mendeteksi  keb er adaan
hama PBKo di  lapangan sebagaimana yang
telah dilakukan untuk mendeteksi hama PBKo

di Papua Nugini  (PNG) yang sebelumnya
dinyatakan bebas PBKo. Melalui kerjasama
ACIAR dalam kegiatan pengendalian CBB
(Coffee Berry Borer) periode tahun 2008-2013
berhasil  ditemukan hama PBKo di  wilayah
Yapsie, Distr ict Telefomin, Sandaun yang
berjarak sekitar 40 km dari batas Indonesia.
Hama PBKo tersebut dijumpai menyerang
tanaman kopi Robusta umur 18 tahun sehingga
mematahkan anggapan bahwa PNG bebas
hama PBKo.

Merek dagang dan kemasan
HYPOTAN 500SL

Keefektifan Mengendalikan PBKo
Hypotan telah diuji keefektifannya untuk

mengendalikan hama PBKo pada tanaman kopi
Robusta dan kopi Arabika dengan tingkat
keefektifan yang sama. Pengujian Hypotan pada
tanaman kopi Robusta dilakukan di Lampung
yang menunjukkan bahwa pemasangan Hypotan
dengan kapadatan 24 buah/ha selama dua
bulan dapat menurunkan intensitas serangan
PBKo sebesar 60% dan populasi serangga
PBKo turun 63,74%.

Pengujian Hypotan pada kopi Robusta tersebut
juga menggunakan pembanding jenis perangkap
lain dengan hasil bahwa Hypotan lebih banyak
menarik serangga PBKo dibandingkan jenis atraktan
lainnya. Berdasarkan hasil pengujian tersebut
disimpulkan bahwa Hypotan lebih efektif dalam
menarik serangga PBKo dibanding perangkap lain.
Hypotan dapat menarik spesies Scolitid yang lebih
spesifik, yaitu mengarah pada genus Hypothenemus
dibanding senyawa atraktan lainnya.
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Perbandingan pengaruh Hypotan terhadap populasi serangga H. hampei dan
tingkat serangan PBKo pada kopi Robusta di Lampung

Tk. Serg. (%) POP (Ekor)

Hypotan;
6,31

Kontrol;
15,57

Hypotan;
20,59

Kontrol;
57,06
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Pengaruh perangkap Hypotan dibandingkan jenis perangkap lain dalam menangkap
hama PBKo pada kopi Robusta di Lampung

Perangkap lain Hypotan
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Hypotan juga telah berhasil diujicobakan
untuk pengendalian hama PBKo pada kopi
Arabika yang penguj iannya di lakukan di
beberapa lokasi di Sulawesi Selatan dan Jawa
Timur. Penelitian tersebut membandingkan
pemanfaatan Hypotan dengan berbagai
metode pengendalian lain yang mendapatkan

hasi l  bahw a penggunaan Hypotan efekti f
dalam  mengendal ikan hama PBKo dan
memberikan ni lai  keuntungan tert ingg i.
Pemasangan Hypotan selama 6 bulan terbukti
dapat menekan tingkat serangan PBKo dari
t ingkat serangan tert ingg i seki tar 65,0%
menjadi di bawah 10,0%.
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Pengaruh pemasangan perangkap Hypotan terhadap tingkat serangan hama PBKo
pada kopi Arabika rakyat di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil ujicoba tersebut diketahui
bahwa penggunaan Hypotan untuk mengendalikan
hama PBKo pada kopi Arabika sangat menguntungkan.
Kondisi ini juga didukung harga jual kopi Arabika
yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga kopi
Robusta. Penggunaan Hypotan juga bersifat ramah
lingkungan karena senyawa ini diaplikasikan tidak
kontak langsung dengan buah kopi serta berbahan
aktif atraktan juga tidak berbahaya terhadap
lingkungan. Kondisi ini sangat mendukung

Analisis biaya-keuntungan pengendalian hama PBKo kopi Arabika dengan
menggunakan Hypotan dan beberapa metode pengendalian lainnya di perkebunan
kopi Arabika rakyat di Sulawesi Selatan

Metode
pengenalian

Kenaikan produksi
(kg kopi pasar/ha/th)

Pendapatan
(USD)*)

Biaya
pengendalian

(USD)
Keuntungan

(USD)

Perangkap 368,74 1.024,28 354,02 670,26
Hypotan
Sanitasi (Sn) 68,81 191,15 280,00 -88,85
Beauveria 34,77 96,59 276,61 -180,02
bassiana (Bb)
Sn + Bb 23,38 64,94 556,61 -491,67

Keterangan: *) Harga kopi pasar pada masa panen tahun 2010 di tingkat petani kurang lebih Rp25.000,-/kg atau
sekitar 2,78 USD dengan kurs pada saat itu 1 USD = Rp9.000,-.

perkebunan kopi berkelanjutan serta untuk berbagai
program sertifikasi produksi kopi, seperti kopi
organic, UTZ sertification, Rainforest Alliance, dan
C-4 (C-four).

Cara Aplikasi Hypotan
Hypotan diaplikasikan menggunakan alat

perangkap yang telah didesain secara sederhana
tetapi efisien di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
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Penutup
Hypotan merupakan atraktan untuk penangkapan masal serangga PBKo yang efektif dan tidak

mencemari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa atraktan ini menarik serangga
PBKo lebih dari 95,0%, dan hanya sedikit serangga lain yang tertarik sehingga aman untuk serangga
musuh alami baik yang berupa predator maupun parasitoid. Hasil pengujian pada kopi Arabika
menunjukkan pengendalian menggunakan atraktan Hypotan memberikan keuntungan paling tinggi
dibanding penggunaan metode pengendalian lainnya.

Pemasangan atraktan Hypotan di kebun kopi dan perangkap yang telah berisi
ribuan serangga PBKo di dalamnya (kanan)

Indonesia. Alat perangkap tersebut berupa botol
plastik volume 1.500 mL. Pada botol dibuat dua
buah lubang di kedua dindingnya yang saling
berhadapan dengan ukuran lubang 4 cm x 6 cm.
Pada dinding botol bagian bawah, sekitar 2,0 cm
di atas dasar botol dibuat lubang kecil (diameter
sekitar 0,5 mm) menggunakan jarum peniti secara
melingkar dengan jarak antarlubang sekitar
1,0 cm. Lubang ini berguna untuk mengeluarkan
kelebihan air yang masuk ke dalam botol
perangkap terutama apabila air hujan masuk
selama pemasangan perangkap. Selanjutnya
atraktan Hypotan dipasang di dalam botol dengan
ketinggian sejajar dengan lubang pada dinding
botol dengan terlebih dahulu dibuat 3 buah lubang
kecil (diameter 0,5 mm) pada bagian atas untuk
Hypotan kemasan saset dan satu lubang pada
bagian atas ujung botol untuk Hypotan kemasan
botol. Lubang ini dimaksudkan sebagai jalan
keluar uap atraktan yang nantinya akan tercium
oleh serangga PBKo dan berakibat serangga
PBKo tertarik untuk mendekat.

Botol perangkap yang telah dipasang
atraktan Hypotan selanjutnya diisi dengan larutan
sabun pada ketinggian sekitar 1,0-2,0 cm dari
dasar botol untuk mematikan serangga PBKo
yang telah terperangkap. Perangkap dipasang
di antara larikan pohon kopi dengan ketinggian
sekitar 1,5 m dari permukaan tanah. Perangkap
ini sebaiknya jangan dipasang pada tanaman kopi
tetapi di antara larikan tanaman kopi. Oleh karena
itu yang lebih bagus apabila di antara larikan
tanaman kopi dibuat tiang penyangga perangkap,
atau kalau ada pada tanaman penaung atau
tanaman lain yang ada di pertanaman. Kepadatan
perangkap sekitar 25-40 buah/ha. Perangkap
hendaknya diperiksa setiap 1-2 minggu sekali
sekaligus mengganti cairan sabun yang ada di
dasar botol. Pemeriksaan juga diperlukan untuk
mengetahui apakah serangga PBKo yang
tertangkap jumlahnya banyak atau sedikit.
Pemasangan perangkap sebaiknya dimulai pada
saat buah kopi di pohon mulai mengeras sampai
dengan 1-2 bulan setelah panen besar.
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Imunomodulator:
Potensi Senyawa Aktif dalam Biji Kakao

Ariza Budi Tunjung Sari1)

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

Tak hanya lezat, kakao ternyata juga baik bagi kesehatan. Selain memiliki
nilai nutrisi yang tinggi, kakao mengandung senyawa aktif yang dapat
mempengaruhi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Pengaruh senyawa
aktif kakao pada imunitas tubuh, dapat menjadikan tubuh lebih tahan terhadap
penyakit dan mengurangi reaksi inflamasi. Kakao yang juga dikenal sebagai
sumber antioksidan, kini juga diyakini menjadi sumber imunomodulator.

dijaga dengan adanya sistem imun yaitu sistem
kekebalan tubuh yang menjaga tubuh kita dari
serangan bakteri, virus, racun dan lain
sebagainya. Imunomodulator adalah senyawa
yang dapat mempengaruhi sistem imun, baik
dengan meningkatkan atau menurunkan reaksi
imunitas. Salah satu bahan alam yang dikenal
sebagai imunomodulator adalah Phylantus niruri
atau akrab disebut meniran. Ekstrak meniran
dipasarkan antara lain dengan merk dagang
Stimuno, dan diklaim dapat mengangktifkan
sistem imun. Aktivasi sistem imun juga berdampak
pada meningkatkan “tentara” dalam tubuh kita
yang akan selalu siaga menghadang penyakit.

Ternyata, kakao juga mengandung senyawa
yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator.
Polifenol dalam kakao diteliti dapat mempengaruhi
sistem imun. Polifenol ini dapat ditemukan dalam
berbagai bentuk olahan kakao, seperti cokelat,
dark chocolate, dan kakao bubuk. Beberapa
mekanisme modulasi sistem imun yang ditimbulkan
polifenol kakao antara lain mengubah komposisi
sel imun, mempengaruhi aktivitas sistem imun dan
respon imun.

Konsumsi Kakao Mempengaruhi
Komposisi Sel Imun

Sistem imun tersusun atas beberapa organ
dan jaringan antara lain tonsil, adenoid, jaringan
nodus limfatik, kelenjar timus, limpa, apendiks dan
sumsum tulang. Setiap organ dalam sistem imun
mengandung sel-sel imun yang bertindak sebagai
prajurit dan berhadapan langsung dengan anti-
gen yang meliputi bakteri, virus, racun dan benda
asing lainnya. Sel-sel imun ada yang mampu
melawan semua jenis patogen sehingga disebut
sel imun non-spesifik. Ada pula sel imun yang
mengenali dan melawan satu jenis antigen
sehingga disebut sel imun spesifik. Sel imun non-
spesifik antara lain adalah makrofag, neutrofil,
eosinofil, basofil dan sel mast, sementara sel imun
spesifik meliputi sel B, sel Tc, sel Th dan sel NK
(Natural Killer).

Hasil penelitian Perez-Cano dari Universitas
Barcelona, Spanyol membuktikan bahwa konsumsi
kakao menimbulkan perubahan komposisi sel imun
di beberapa jaringan hewan coba. Secara umum
jumlah sel Th dilaporkan menurun, sementara
sel B meningkat. Perubahan jumlah sel ini
berbeda-beda pada setiap jaringan. Contohnya,
di daerah nodus limfe mesenterik, sel Tc meningkat
jumlahnya sementara sel B jumlahnya menurun.

etiap saat, tubuh kita dapat ter-
serang kuman penyakit dari ber-
bagai celah melalui udara, air dan
makanan. Untungnya, tubuh kita
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(Sumber: www.niaid.nih.gov)

Sistem imun dan organ yang
termasuk di dalamnya

Konsumsi Kakao Mempengaruhi
Aktivitas Sel Imun

Apabila sel imun bertemu dengan antigen,
maka sel imun akan beraktivitas dengan
mengeluarkan senyawa kimia tertentu. Sel imun
dapat mengeluarkan imunoglobulin (Ig), inter-
leukin (IL), interferon, Tumor Necrosis Factor
(TNF) dan beberapa jenis senyawa lainnya.
Imunoglobulin (Ig) berperan mengunci antigen
sehingga antigen tidak bisa beraksi dan
menimbulkan dampak negatif bagi tubuh.
Interleukin (IL) menyampaikan sinyal untuk
mengundang kedatangan sel-sel imun lainnya
sehingga tersedia banyak armada untuk melawan
antigen.

Penelitian secara in vitro menunjukkan
bahwa senyawa polifenol yang terkandung dalam
kakao dapat menurunkan produksi interleukin.
Ada beberapa jenis interleukin yang dipengaruhi
yaitu Interleukin-2 dan Interleukin-4. Penelitian
menggunakan tikus yang diberi pakan kakao,
menunjukkan terjadi perubahan produksi
imunoglobulin. Jumlah imunoglobulin (Ig) dalam
serum darah tikus, khususnya jenis Imunoglobulin

(Sumber : Perez-Cano et al., 2013)

Perubahan proporsi sel imun pada jaringan hewan coba
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G, M, dan A mengalami penurunan. Ada pun jenis
imunoglobulin G2b justru mengalami peningkatan.

Konsumsi Kakao Mempengaruhi
Respon Imun

Reaksi sel imun melawan antigen dapat
membawa efek samping seperti alergi atau
inflamasi. Alergi merupakan respon imun yang
terlalu sensitif  terhadap keberadaan antigen
sehingga terjadi hipersensitivitas. Hipersensiti-
vitas ditandai dengan meningkatnya produksi
Imunoglobulin-E (IgE). Percobaan secara in vivo
menunjukkan konsumsi kakao dapat menurunkan
produksi IgE.

Inflamasi adalah salah satu respon imun yang
melibatkan perekrutan sel-sel dalam darah.
Inflamasi pada pembuluh darah dapat memicu

timbulnya gangguan jantung. Terjadinya luka
pada dinding pembuluh darah menyebabkan
keping darah melekat pada dinding pembuluh dan
bergerombol membentuk gumpalan (agregasi).
Gumpalan keping darah ini yang menghalangi
aliran darah dan oksigen ke jantung. Proses
perlekatan dimulai dengan aktivasi NF-kB (Nuclear
Factor-kappa Beta)  dan memicu perlekatan
leukosit dan keping darah ke dinding pembuluh.
Melekatnya leukosit dan keping darah disusul
dengan dikeluarkannya molekul sinyal yang
mengundang sel-sel lain untuk berkumpul dan
membentuk agregat. Molekul sinyal yang dikeluar-
kan antara lain berfungsi sebagai mediator
inflamasi sebagai contohnya adalah Tumor
Necrosis Factor-alpha (TNF-). Konsumsi kakao
dapat menekan aktivasi NF-kB dan mengurangi
konsentrasi molekul adhesi dalam darah.

 

Keping darah melekat 
pada dinding pembuluh 

Reaksi inflamasi: keping 
darah mengalami aktivasi 

dan memanggil keping 
darah lainnya 

Agregasi keping darah 
dan sel darah merah 

Terjadi penyumbatan 
aliran darah di 

pembuluh 

Reaksi inflamasi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah

Penutup
Kakao tidak hanya kaya akan kandungan nutrisi dan antioksidan tetapi memiliki  manfaat yang

luas karena zat-zat yang terkandung juga memiliki kemampuan menekan reaksi inflamasi. Efek konsumsi
kakao yang dapat merubah aktivitas sistem imun mengungkap potensi lainnya sebagai imunomodulator.
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