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Sebaran Nematoda Parasit pada Beberapa
Areal Kebun Kopi di Jawa Timur

Rais Widiyanto1) , Sakti W Pratama1) ,  dan Soekadar Wiryadiputra1)

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

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia.
Dalam upaya mendukung peningkatan produksi maka dilakukan identifikasi
nematoda parasit kopi yang menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi
kopi. Identifikasi dilakukan pada beberapa areal perkebunan kopi di beberapa
kabupaten Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kediri, Lumajang,
Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Hasil analisa menunjukan
nematoda P. coffeae dan Radopholus spp. ditemukan di contoh akar kopi
arabika, sedangkan nematoda P. coffeae hanya ditemukan di contoh akar
robusta. Langkah alternatif seperti penggunaan bibit kopi tahan nematoda
serta bahan organik sangat dianjurkan.

ematoda parasit merupakan
salah satu organisme penganggu
utama tanaman kopi yang dapat
menyebabkan kehilangan hasil

dan bahkan kematian akibat serangannya pada
sistem perakaran kopi1). Di pertanaman kopi
terdapat jenis nematoda parasit berbahaya yaitu
P. coffeae dan Radopholus spp. Kedua nematoda
ini memiliki ciri morfologi yang berbeda. Perbedaan
tersebut sangat mudah diidentifikasi dengan
melakukan pengamatan menggunakan mikroskop.

Morfologi Nematoda
Nematoda P. coffeae termasuk dalam ordo

Tylenchida2) dan family Pratylenchidae3). Ciri-ciri
nematoda parasit P. coffeae dan Radopholus spp.
baik jantan maupun betina memiliki morfologi
tubuh yang berbeda. Nematoda betina P. coffeae
memiliki tubuh agak langsing pada saat belum
dewasa, tetapi pada saat dewasa agak gemuk.

Panjang nematoda betina berkisar 0,45–0,70 mm
dengan lebar tubuh sekitar 22,0 µm, dengan stilet
atau alat penusuk pada bagian mulut cukup jelas
dan berukuran 15–18 µm, serta memiliki knob
yang jelas. Alat kelamin betina (vulva) sekitar 76–
83% dari panjang tubuh dan bagian ekor berujung
agak tumpul. Bentuk tubuh jantan P. coffeae agak
lebih ramping dengan panjang 0,56–0,65 mm dan
lebar 18,0 µm. Sedangkan untuk jenis Radopholus spp.
betina memiliki panjang tubuh sekitar 690 µm,
ukuran vulva sekitar 56% dari total tubuh nematoda,
stilet cukup jelas dengan panjang sekitar 19 µm.
Nematoda jantan Radopholus spp. memilki
panjang sekitar 630 µm, dengan lebar tubuh
sekitar 18 µm dengan stilet bentuknya tipis sangat
jelas tanpa knob3).

Gejala Serangan Nematoda
Gejala serangan nematoda di atas tanah

maupun pada perakaran pertanaman kopi tidak
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Proses Identifikasi Nematoda
Parasit

Identifikasi nematoda parasit merupakan cara
untuk mengetahui jenis-jenis nematoda yang
menyerang tanaman. Proses identifikasi dilakukan
dengan mengamati ciri-ciri morfologi nematoda
parasit di bawah mikroskop. Pengambilan contoh
akar terinfeksi dilakukan pada beberapa areal
kebun kopi di 7 kabupaten di Provinsi Jawa Timur
yaitu Banyuwangi, Situbondo, Malang, Lumajang,
Bondowoso, Jember, dan Kediri pada dua jenis
kopi yaitu arabika dan robusta. Setiap satu contoh
akar yang mewakili setiap 300 ha diambil untuk
dilakukan identifikasi nematoda parasit. Setiap
satu contoh akar terdiri dari 5 tanaman berbeda
kondisi di lokasi yang sama. Proses pengambilan
contoh akar pada kedalaman kurang lebih 5–40 cm.
Analisa ekstraksi nematoda dilakukan dengan
metode sentrifus di Laboratorium Nematologi,
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, baik
contoh akar maupun tanah. Populasi nematoda
dinyatakan dalam 10 g akar dan 100 ml tanah.

spesifik perbedaannya. Gejala serangan nematoda
dapat dijumpai pada bagian korteks akar, terutama
pada akar-akar masih muda (akar serabut).
Serangan tersebut ditandai dengan gejala luka
akar yang berwarna coklat kehitaman. Gejala
kerusakan lain yaitu tanaman kelihatan kerdil, kurus,
daun berukuran kecil, menguning, dan gugur. Daun
tertinggal biasanya hanya daun pucuk, bahkan pada
serangan berat dapat mengakibatkan kematian
tanaman. Namun, proses kematiannya berlangsung
lambat sehingga berbeda dengan kerusakan oleh
jasad penganggu lain, seperti jamur akar, dan
serangga hama lain yang menyerang akar. Apabila
akar tanaman kopi telah habis membusuk, nematoda
akan keluar dari akar dan pindah ke akar tanaman
sehat. Perpindahan nematoda dari tanaman kopi
terserang ke tanaman kopi yang masih sehat secara
aktif dan pasif. Perpindahan aktif umumnya sangat
lambat. Perpindahan secara pasif merupakan faktor
utama penyebab terjadinya penularan dan perluasan
serangan. Faktor-faktor yang mendukung
perpindahan secara pasif diantaranya pergerakan
air, peralatan kerja (cangkul dan lainnya), serta bibit
kopi yang telah terinfeksi4).

Gejala tanaman kopi terserang nematoda parasit di lapangan
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Akar tanaman kopi sehat (a); Akar kopi terserang
nematoda parasit (b)

Pada contoh akar asal kopi arabika, semua
contoh positif dijumpai nematoda jenis P. coffeae
dan Radopholus spp. Bila dilihat dari jumlah
populasi yang diamati, populasi nematoda
Radopholus spp. lebih tinggi di 3 lokasi yaitu
Situbondo, Malang, dan Bondowoso karena
Radopholus spp. biasanya banyak ditemui di
pertanaman kopi arabika, sedangkan pada contoh
akar kopi robusta dari 4 lokasi yang diamati positif
dijumpai P. coffeae dengan kisaran populasi
5–1325 ekor per 10 g akar.

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi
perkembangan populasi nematoda P. coffeae
antara lain tanaman inang, temperatur, kondisi
tanah dan bahan tanam. Lebih dari 200 jenis
tanaman dilaporkan merupakan inang P. coffeae.
Berbagai jenis tanaman perkebunan seperti kakao,
karet, pisang, jeruk, serta tanaman penaung kopi,
seperti Gliricidia, turi, dadap, dan Tephrosia
merupakan inang yang baik bagi P. coffeae.
Sedangkan tanaman tebu, Crotalaria, lamtoro,
Moghania, saga, dan kacang gude bukan tanaman
inang sehingga dapat dianjurkan sebagai tanaman
penaung dan tanaman rotasi pada rehabilitasi
perkebunan kopi terserang P. coffeae4).

b

a

Rerata populasi nematoda parasit di beberapa areal kopi arabika di 4 kabupaten di Jawa Timur

Radopholus spp. P. coffeae
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P. coffeae betina (kanan) dan Radopholus spp. (kiri)

Penutup
Hasil identifikasi yang dilakukan pada contoh

akar asal beberapa areal kopi arabika di 4
kabupaten di Provinsi Jawa Timur menunjukkan
41,17% ditemukan nematoda parasit P. coffeae
dengan populasi 5–70 ekor per 10 g akar dan
ditemukan nematoda parasit Radopholus spp.
85,29% dengan populasi 5–410 ekor per 10 g akar.
Pada kopi robusta, dari 26 contoh akar asal 4
kabupaten ditemukan nematoda parasit P. coffeae
dengan populasi 5–1305 ekor per 10 g akar dan
nematoda parasit Radopholus spp. lebih rendah
15,38 ekor per 10 g akar.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu strategi
penanganan dengan menggunakan bibit kopi
tahan nematoda dan pemberian bahan organik
dosis 10–20 kg per pohon sangat. Rekomendasi
ini dianjurkan pada pertanaman kopi yang telah
terserang nematoda di lapangan dikarenakan
bahan organik mengandung senyawa toksik bagi
nematoda dan pada bahan organik yang berasal
dari pupuk kandang banyak mengandung
nematoda predator Dorylaimus spp.  Penggunaan
bahan organik (pupuk kandang, kulit kopi,
kompos, dll) telah terbukti dapat menekan
populasi nematoda parasit kurang lebih 70%6).

Serta penggunaan agensia hayati Trichoderma spp.
untuk tindakan preventif bagi pertanaman kopi
yang belum ditemukan nematoda parasit5).
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Pengendalian Hayati Hama Penggerek
Buah Kopi (PBKo) Hypothenemus

hampei Ferrari.

Dwi Suci Rahayu1*)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman No. 90, Jember, Indonesia

Saat ini, pengendalian hama penggerek buah kopi (PBKo) secara hayati
dengan pemanfaatan musuh alami sudah banyak dilaporkan. Dari semua musuh
alami PBKo tersebut, sampai saat ini hanya beberapa musuh alami yang berhasil
dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai agensia pengendali hayati PBKo.
Faktor keberhasilan pengendalian hayati salah satunya sangat dipengaruhi
oleh kesesuaian faktor inang dengan faktor musuh alami. Oleh karena itu,
informasi tentang siklus hidup dan fenologi hama dan inang perlu dipelajari
terlebih dahulu sebelum upaya penggunaan musuh alami dilakukan. Evaluasi
lapangan terhadap kegiatan pengendalian yang pernah dilakukan juga masih
jarang dilakukan, sehingga belum diketahui faktor lingkungan yang menyebabkan
kegagalan atau keberhasilan kegiatan pengendalian hayati. Tulisan ini
diharapkan bisa memberikan informasi tentang pengendalian hayati yang telah
dilakukan terutama dalam pengendalian hama PBKo.

ama penggerek buah kopi
(PBKo), Hypothenemus hampei
(Ferrari) (Coleoptera: Curcu-
lionidae) merupakan hama

potensial dan serangannya hampir tersebar di
seluruh negara penghasil kopi di dunia. Di Indonesia,
provinsi yang dilaporkan memiliki serangan PBKo
cukup tinggi diantaranya adalah Lampung, Jawa
Timur, dan Papua terutama Kabupaten Jaya
Wijaya dengan tingkat serangan masing-masing
64%; 61,5%; dan 80%. Akhir-akhir ini serangan
PBKo juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara,
terutama di daerah sekitar Danau Toba yang
merupakan daerah penghasil kopi spesialti, yaitu
kopi Mandailing Natal dan Lintong. Tingkat

serangan hama PBKo di daerah ini mencapai 50-
60% dengan kehilangan hasil mencapai 25-49%1).

Serangga PBKo betina menyerang buah
kopi mulai buah umur 8 minggu sampai panen,
selama kurang lebih 32 minggu. Serangga  PBKo
menyerang bagian endosperma biji kopi dan
menyebabkan dua tipe kerusakan, yaitu buah
kopi jatuh sebelum masak serta penurunan
kualitas dan kuantitas biji kopi. Setiap buah
diserang oleh satu PBKo betina dan periode
oviposisi (peletakan telur) di dalam biji selama
20 hari; PBKo betina meletakkan telur 2-3 butir
per hari2). Sampai saat ini berbagai teknik
pengendal ian sudah diterapkan termasuk
pengendalian hayati.
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Pengendalian hayati merupakan salah satu
teknik pengendalian hama dengan pemanfaatan
musuh alami. Pengendalian hayati secara umum
mempunyai peranan yang sangat menentukan
dalam teknologi Pengendalian Hama Terpadu
(PHT), karena berbeda dengan pendekatan
konvensional yang mengutamakan penggunaan
pestisida organik sintetik, sedangkan PHT lebih
mengutamakan bekerjanya pengendalian alami
dalam kaitannya dengan ekosistem3).

Sebagian besar organisme dapat berfungsi
sebagai musuh alami serangga hama termasuk
kelompok vertebrata, nematoda, jasad renik, dan
invertebrata di luar serangga. Dilihat dari
fungsinya musuh alami dapat dikelompokkan
menjadi parasitoid, predator, dan patogen. Berikut
beberapa musuh alami yang telah dilaporkan dan
berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai agens
pengendali hama PBKo.

Parasitoid
Parasitoid merupakan serangga yang

memarasit serangga atau binatang artropoda
lainnya. Parasitoid dapat menyerang setiap
instar serangga. Parasitoid yang menyelesaikan
perkembangan hidupnya di luar tubuh inang
dikenal sebagai ektoparasitoid, sedangkan yang
berada di dalam tubuh inang disebut endoparasitoid.
Sampai saat ini parasitoid yang telah dilaporkan
dapat memarasit PBKo antara lain Cephalonomia
stephanoderis, Prorops nasuta, Phymastichus
coffea, Heterospilus coffeicola, dan Cryptoxilos sp.

C. stephanoderis memarasit PBKo dengan
cara meletakkan telurnya pada fase kepompong
dan prakepompong. Di Indonesia, pelepasan
C. stephanoderis juga telah dilakukan di
perkebunan kopi robusta di Jawa Timur. Tingkat

parasitasi setelah pelepasan masih relatif rendah
berkisar 0,51-2,22%.

P. nasuta Waterson (Hymenoptera : Bethylidae)
merupakan parasitoid Afrika pertama yang telah
digunakan untuk mengendalikan H. hampei di
Brazil, parasitoid tersebut diintroduksi dari
Uganda pada tahun 1929 dan dilepas pada
tahun 19304). P. nasuta termasuk parasitoid
ektoparasit soliter (parasitoid yang perkembangan
hidupnya terjadi pada satu tubuh inang dan
berada di luar tubuh inang) yang memarasit
H. hampei dewasa dengan periode preoviposi-
tion antara 3–14 hari. Telur diletakkan di bagian
luar larva dan pupa; seluruh perkembangan
P. nasuta setelah menetas berlangsung di dalam
larva dan pupa H. hampei5).

Pemanfaatan  H. coffeicola Schneideknecht.
(Hymenoptera: Braconidae) sebagai musuh alami
H. hampei sudah dilakukan di Afrika dan cukup
efisien dalam menekan populasi H. hampei6).
Betina H. coffeicola meletakkan telur secara
individu di dalam tubuh PBKo, setelah telur
menetas kemudian larva memakan  tubuh PBKo.
Hasil eksplorasi di Uganda oleh Jaime Orozco pada
tahun 1997 menunjukkan bahwa H. coffeicola
menyebabkan kematian PBKo di lapangan
sebesar 16%4).

Cryptoxilos sp. merupakan endoparasit yang
ditemukan di Colombia. Parasitoid ini meletakkan
telur pada badan imago PBKo. Selama stadium
larva, meninggalkan sejenis lapisan yang
berwarna keabu-abuan di lubang masuk pada
buah kopi untuk menghindari masuknya musuh
alami yang lain. Pupa berada di bagian belakang
dari bangkai imago PBKo. Di Colombia telah
ditemukan parasitoid dari genus Cryptoxilos sp.
(Hymenoptera: Braconidae); bersifat endoparasit
pada PBKo dewasa. Selama perkembangan larva,

Serangga P. nasuta (A), C. stephanoderis (B), dan Cryptoxilos (C)

(B) (C)(A)

Researchgate.net Species.wikimedia.org

1,00 mm

Researchgate.net
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Cryptoxilos sp. membuat lapisan seperti  sutera
pada lubang masuk untuk melindungi dari musuh
alami yang lain7).

Predator
Secara umum predator merupakan organisme

yang hidup bebas dengan memakan, membunuh
atau memangsa binatang lainnya. Predator PBKo
yang berhasil diidentifikasi di Colombia yaitu dari
Famili Formicidae (Hymenoptera), Anthocoridae
(Hemiptera), dan Cathartus quadricollis (Cucujidae
: Coleoptera). Ada tujuh genus Famili Formicidae
yang berpotensi sebagai predator antara lain
Genus Solenopsis, Pheidole, Wasmannia,
Paratrechina, Crematogaster, Brachymyrmex,
dan Prenolepis. Di Brazil, semut Crematogaster
curvispinosus telah dilaporkan memangsa telur
dan larva PBKo. Dari Famili Anthocoridae ada
dua genus yaitu Calliodes dan Scoloposcelis.
Serangga trips Karnyothrips flavipes (Thysanoptera
: Phlaeothripidae) juga dilaporkan sebagai predator
larva dan telur PBKo. K. flavipes telah ditemukan
di sejumlah negara seperti Afrika Tengah, Australia,
Brazil, India, Jepang, Cina, Taiwan, Venezuela, Kuba,
Costa Rica, Cyprus, dan AS (California, Florida,
Hawaii, Louisiana, dan Misisipi).

 

Serangga C. quadricollis (A) dan Anthocoridae (B)

Beberapa peneliti dari Department of Wild-
life, Humboldt State University, AS menyatakan
bahwa burung berperan dalam mengurangi
populasi serangga PBKo di pertanaman kopi. Di
Costa Rica, telah dilakukan identifikasi PBKo dari
feses burung dan untuk memastikannya dilanjutkan
dengan uji DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa
kelimpahan PBKo pada feses burung tersebut
cukup tinggi. Dengan adanya burung sebagai
predator dapat mengurangi infestasi PBKo sekitar
50%8).

Jamur Entomopatogenik
Jamur entomopatogenik merupakan jenis

jamur yang menginfeksi serangga. Jamur Beauveria
bassiana merupakan salah satu jamur entomo-
patogen hama PBKo dan telah lama dikembang-
kan. Hasil pengujian B. bassiana di Kabupaten
Pakpak Barat yang dikombinasikan dengan
pemasangan perangkap menunjukkan bahwa
aplikasi B. bassiana dapat mengurangi serangan
hama PBKo sebesar 85,9% dan serangga PBKo
yang tertangkap sebanyak 770 ekor; sedangkan
pengendalian PBKo dengan aplikasi B. bassiana
tanpa pemasangan perangkap dapat mengurangi
serangan hama PBKo sebesar 69,1%.

Paecilomyces lillacinus (Thom.) Samson
berhasil diisolasi dari PBKo yang terinfeksi jamur
tersebut. Jamur ini ditemukan pertama kali pada
kondisi alami7). Dibandingkan dengan penggunaan
pestisida, penggunaan musuh alami seperti jamur
Paecilomyces spp. biayanya lebih murah, alami,
dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi
kesehatan dan lingkungan hidup.

Di pertanaman kopi pada ketinggian tempat
1.600 m dpl. menunjukkan bahwa Metarhizium
anisopliae hanya ditemukan pada PBKo fase
dewasa yang dikumpulkan dari tanah7). Berdasar-
kan hasil penelitian di laboratorium, aplikasi jamur
M. anisopliae dengan konsentrasi 101, 102 dan
103 spora/ml dapat meningkatkan mortalitas PBKo
berturut-turut sebesar 32,2%; 56,6%; dan 24,6%.
Hama PBKo yang mati akibat perlakuan spora
jamur M. anisopliae ditandai dengan perubahan
tingkah laku dan perubahan morfologi9).

(A)

(B)
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  Bakteri Entomopatogen
Penelitian tentang potensi bakteri terutama

Bacillus thuringiensis (Bt) sebagai sumber
alternatif baru patogen serangga telah banyak
dilakukan dan berkembang sangat cepat. Hasil
eksplorasi Bt  yang telah dilakukan di perkebunan
kopi di Costa Rica menemukan 43 profil genetik
yang berbeda terutama kombinasi gen cry1A
dengan gen cry dan vip. Karakterisasi genetik dari
temuan tersebut kemudian diseleksi lebih lanjut
untuk pengujian bioassay terhadap PBKo10).
Bakteri Bt bersifat selektif terhadap serangga
sasaran dan ramah lingkungan. Hal inilah yang
menyebabkan  banyak perusahaan pestisida
tertarik untuk memformulasikannya3).

  

Sumber: Wordpress.com
Bakteri B. thuringiensis (Bt)

Nematoda Entomopatogen
Selain jamur, ada beberapa spesies nematoda

yang bersifat parasitik terhadap serangga. Dari
19 famili nematoda yang menyerang serangga,
Mermithidae merupakan famili yang terpenting dan
terbesar (terdiri atas 50 genera dan 200 spesies3).
Beberapa nematoda entomopatogen yang pernah
dicoba dan efektif untuk pengendalian H. hampei
yaitu Steinernema glaseri, S. carpocapsae, dan
Heterorhabditis bacteriophora. Penelitian terbaru
di Mexico juga menemukan species baru nematoda
dari genus Sphaerulariopsis11).

H. bacteriophora merupakan nematoda
entomopatogen yang digunakan sebagai agen
pengendali hayati serangga, nematoda ini bersifat
obligat dan bersimbiosis dengan bakteri
Photorhabdus luminescens. H. bacteriophora pertama
kali ditemukan pada tahun 1975 sebagai genus
baru dari family Heterorhabditidae. Pada umumnya
fase juvenil infektif (IJs) dari H. bacteriophora
berada di dalam tanah, IJs masuk ke dalam tubuh
serangga (bagian haemocol) kemudian mengeluar-
kan bakteri simbiotik12).

(A)

(B)

(C)

Jamur entomopatogen  B. bassiana (A), P. lillacinus (B) dan Metarhizium (C)
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Faktor yang Mempengaruhi
Keberhasilan Pemanfaatan Musuh
Alami dalam Pengendalian Hama

Musuh alami yang terdiri dari parasitoid,
predator, dan patogen merupakan pengendali
alami hama yang bekerja secara "dependent
density factor" atau tergantung pada kepadatan
populasi hama. Peningkatan populasi hama yang
dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi
petani antara lain disebabkan oleh keadaan
lingkungan yang kurang memberi kesempatan
musuh alami untuk menjalankan fungsinya,
sehingga musuh alami tidak mampu mengendali-
kan populasi hama. Hal ini juga dapat disebabkan
karena tidak ada jenis musuh alami yang efektif
mengatur populasi hama pada ekosistem,
kepadatan populasi musuh alami yang rendah
akibat tindakan manusia yang banyak meng-
gunakan pestisida, serta terjadinya perubahan
cuaca yang lebih menguntungkan perkembangan
populasi hama dan merugikan perkembangan
populasi musuh alami. Pada dasarnya pengendalian
hayati bertujuan memperkuat kemampuan musuh
alami pada suatu ekosistem tertentu sehingga
dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengendali
alami hama yang efektif pada kondisi ekosistem
yang selalu berubah secara dinamik.

Dinamika populasi dan serangan PBKo sangat
dipengaruhi oleh faktor iklim seperti curah hujan
dan kelembaban relatif serta kondisi fisiologis
tanaman kopi. Berat kering endosperma biji kopi
merupakan faktor penting dalam menentukan
kecepatan penetrasi dan serangan PBKo di dalam

biji kopi. Temperatur dan kelembaban relatif yang
tinggi juga memicu kemunculan PBKo jantan dalam
menemukan PBKo betina, di mana  PBKo jantan
tetap tinggal di dalam biji kopi.

Keberhasilan pengendalian hayati sangat
dipengaruhi oleh sinkronisasi fenologi inang
dengan fenologi musuh alami. Fase musuh alami
hanya dapat hidup pada fase hidup inang tertentu.
Kelanjutan hidup parasitoid sangat ditentukan oleh
ketersediaan fase inangnya yang tepat. Oleh
karena itu, siklus hidup dan fenologi hama dan
inang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum
usaha penggunaan musuh alami dilakukan11).

Implementasi Pengendalian
Hayati

Dalam konsep dasar pengendalian hama
secara terpadu (PHT), pengendalian hayati
memegang peranan yang menentukan karena
semua teknik pengendalian yang lain secara
bersama ditujukan untuk mempertahankan dan
memperkuat berfungsinya musuh alami sehingga
populasi hama tetap terkendali. Kelebihan
pengendalian hayati dibandingkan dengan teknik
pengendalian secara kimiawi, yaitu permanen,
aman, dan ekonomis. Permanen berarti bahwa
jika pengendalian hayati berhasil, maka musuh
alami menjadi lebih mapan di ekosistem dan
selanjutnya secara alami musuh alami akan
mampu menjaga populasi hama dalam keadaan
yang seimbang di bawah aras ekonomi dalam
jangka waktu yang panjang. Aman berarti tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

Nematoda entomopatogen
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terutama terhadap organisme atau serangga
bukan sasaran. Pengendalian hayati juga relatif
ekonomis karena begitu pengendalian hayati
berhasil maka petani tidak perlu lagi mengeluarkan
biaya tambahan khusus pengendalian hama, akan
tetapi petani hanya mengupayakan untuk menghindari
tindakan-tindakan yang merugikan perkembangan
musuh alami.

Kesulitan dan permasalahan utama dalam
penerapan dan pengembangan pengendalian
hayati adalah modal investasi awal yang besar
untuk kegiatan eksplorasi, penelitian, pengujian,
dan evaluasi terutama yang menyangkut berbagai
aspek dasar baik untuk hama, musuh alami
maupun tanaman. Aspek dasar dapat meliputi
taksonomi, ekologi, biologi, siklus hidup, dinamika
populasi, genetika, fisiologi, dan sebagainya.
Identifikasi yang tepat, baik untuk jenis hama
maupun musuh alaminya merupakan langkah
permulaan yang sangat penting. Apabila identifikasi
kurang benar maka akan sulit mempelajari sifat-
sifat kehidupan musuh alami dan langkah-langkah
kegiatan selanjutnya.

Penutup
Pemanfaatan musuh alami untuk pengendalian

hayati hama khususnya PBKo telah lama diteliti,
diujicobakan, dan disebarkan di negara-negara
penghasil kopi. Namun demikian, pemanfaatan
dan pengembangan musuh alami masih terbatas.
Keberhasilan pengendalian hayati sulit diduga dan
dianalisis secara tepat karena kerumitan dan
dinamika agroekosistem. Masing-masing kelompok
agens hayati mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Untuk meningkatkan keberhasilan pengendalian
hayati, setiap kelompok agens hayati tersebut
harus dimanfaatkan secara optimal berdasarkan
pada informasi dasar tentang berbagai aspek
biologi dan ekologinya.

Sumber Pustaka

1)Wiryadiputra, S. & E. Sulistyowati (2010). Pengelolaan
hama penggerek buah kopi (Hypothenemus
hampei) ramah lingkungan untuk menunjang
perkebunan kopi berkelanjutan. Prosiding
Simposium Kopi. Bali. 4-5 Oktober 2010.

2)Jaramillo, J.; C. Borgemeister & P. Baker (2006). Coffee berry
borer Hypothenemus hampei (Coleoptera:
Curculionidae): Searching for Sustainable Control
Strategies. Bulletin of Entomological Research, 96,
223-233.

3)Untung, K. (2006). Pengantar Pengelolaan Hama
Terpadu (edisi kedua). Gadjah Mada University
Press. Yogyakarta. 348 hal.

4)Benavides, P.; A.E. Bustillo; M. Portilla & J. Orozco (2002).
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with african parasitoids. International Symposium
on Biological Control of Arthropods. U.S.A.
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Potensi Perkebunan Kopi dan Kakao
Berdasarkan Ketinggian Tempat:

Studi Kasus di Kabupaten Pegunungan
Bintang, Papua

Dedi Anwar1)

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

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi
Papua. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.568.300 ha dan terletak antara 140O

05’ 00" - 141O 00’ 00" Bujur Timur dan 30O 04’ 00" - 50O 20’ 00" Lintang Selatan
dengan ketinggian tempat bervariasi. Kabupaten Pegunungan Bintang memiiki variasi
tempat dengan ketinggian yang berbeda-beda. Variasi ketinggian yang beragam
tersebut menyebabkan rekomendasi pengembangan komoditas pertanian dan
perkebunan juga berbeda, khususnya komoditas kopi dan kakao.

ebagai suatu daerah baru, diperlukan
suatu data tentang potensi wilayah
perkebunan yang cocok untuk
bertanam kopi maupun kakao.

Pada tahun 2017 luas tanaman perkebunan kopi
di Kabupaten Pegunungan Bintang seluas 293 ha
dengan produksi sebesar 542,70 ton, sedangkan
untuk komoditas kakao mempunyai luasan 28 ha
dengan produksi sebesar 14.7 ton1).

Kabupaten Pegunungan Bintang berupaya
menjadikan kopi dan kakao sebagai program
komoditas strategis yang diberi nama “KOTEKA’’
akronim dari Kopi, Ternak, dan kakao2). Untuk
mendukung hal tersebut diperlukan adanya
analisis wilayah potensi perkebunan kopi dan
kakao. Salah satu caranya adalah dengan
melakukan analisis Sistem Informasi Geografis
(SIG). Elevasi merupakan salah satu faktor
penentu dalam kesesuaian lahan untuk komoditi
kopi dan kakao. Nilai ketinggian suatu tempat
berhubungan dengan temperatur, semakin tinggi
suatu wilayah akan menurunkan temperatur

udara. Oleh karena itu, temperatur juga termasuk
salah satu faktor kesesuaian lahan untuk tanaman
kopi maupun kakao.

Analisa Kesesuaian Lahan
Pembagian wilayah potensi perkebunan kopi

dan kakao berdasarkan ketinggian tempat
dilakukan dengan analisis Sistem Informasi
Geografis (SIG) untuk penginderaan jauh dengan
data DEM SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) menggunakan software ArcMap 10. Data
SRTM adalah data elevasi resolusi tinggi
merepresentasikan topografi bumi3). Klasifikasi
potensi wilayah perkebunan kakao dibuat
berdasarkan kelas kesesuaian lahan yang disusun
oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia,
menggunakan faktor ketinggian tempat dibagi
menjadi kelas S1 sampai dengan S3 yang
termasuk kriteria wilayah berpotensi untuk ditanam
kopi maupun kakao, sementara untuk kelas N
masuk kriteria wilayah tidak berpotensi.
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Hasil Analisa Luas Potensi
Perkebunan Kopi dan Kakao
dengan SIG
A. Potensi Perkebunan Kopi dan kakao

di Kabupaten Pegunungan Bintang

Berikut merupakan hasil layout peta pembagian
wilayah potensi perkebunan kopi dan kakao
berdasarkan ketinggian tempat di Kabupaten
Pegunungan Bintang.

Peta pembagian wilayah potensi perkebunan kopi dan
kakao berdasarkan ketinggian tempat Kabupaten

Pegunungan Bintang

Kelas kesesuaian lahan berdasarkan faktor ketinggian
 

Komoditas

Wilayah sesuai Wilayah tidak sesuai
S1 S2 S3 N

Elevasi (m dpl.)
 Kakao

-Kakao mulia 0-600 600-800 800-1000 >1000
-kakao lindak 0-300 300-600 600-800 >800

 Kopi
-Kopi robusta 500-1000 250-500 < 250 >1500

1000-1250 1250-1500
-Kopi arabika 1000-1700 850-1000 700-850 >2000

1700-1850 1850-2000
Sumber: Pusat Penelitian Kopi dan kakao Indonesia

Persentase potensi luasan wilayah
perkebunan kopi dan kakao di Kabupaten
Pegunungan Bintang berdasarkan
ketinggian tempat
 Elevasi Potensi perkebunan Persentase
 (m dpl.) wilayah (%)
 0-700 Kakao mulia, kakao 48.58

lindak, dan kopi robusta
 700-800 Kakao lindak, kopi 3.63

robusta, dan kopi arabika
 800-1000 Kakao mulia, kopi 6.21

robusta, dan kopi arabika
 1000-1500 Kopi robusta dan 13.02

kopi arabika
 1500-2000 Kopi arabika 9.97
 >2000 Tidak direkomendasikan 18.60

(N)

 Jumlah 100
Sumber: Hasil analisis SIG, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, luas wilayah di
Kabupaten Pegunungan Bintang sangat berpotensi
untuk tanaman kakao mulia, kakao lindak, dan
kopi robusta sebesar 48%, sementara untuk
wilayah yang tidak direkomendasikan sebesar
18.6%. Hal ini menunjukkan daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang sangat berpotensi untuk
pengembangan komoditi kopi dan kakao.

B. Potensi Perkebunan Berdasarkan
Komoditi Kopi dan Kakao di
Kabupaten Pegunungan Bintang

Berdasarkan data potensi perkebunan kopi
dan kakao di Kabupaten Pegunungan Bintang,
dapat dibedakan berdasarkan komoditinya, artinya
peta tersebut dapat digolongkan menjadi tiga peta
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yaitu peta potensi perkebunan kopi robusta, kopi
arabika, dan kakao. Berikut merupakan hasil lay-

out peta tersebut dan persentase luasannya pada
tabel di bawah ini.

Peta potensi perkebunan kopi robusta, kopi arabika, dan kakao di Kabupaten Pegunungan Bintang
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Potensi perkebunan kakao berdasarkan
ketinggian tempat
 Potensi perkebunan Persentase

wilayah (%)
 Kakao mulia, kakao lindak 48.58
 Kakao lindak 3.63
 Kakao mulia 6.21
 Tidak direkomendasikan (N) 41.58

 Jumlah 100.00
Sumber : Hasil analisis SIG, 2018.

Potensi perkebunan kopi robusta
 Potensi perkebunan Persentase

wilayah (%)
 Kopi robusta 71.43
 Tidak direkomendasikan (N) 28.57
 Jumlah 100.00
Sumber : Hasil analisis SIG, Anwar 2018.

Potensi perkebunan kopi arabika
 Potensi perkebunan Persentase

wilayah (%)
 Kopi arabika 32.82
 Tidak direkomendasikan (N) 67.18
 Jumlah 100.00
Sumber : Hasil analisis SIG, Anwar 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa komoditas
kopi maupun kakao sangat potensial untuk
dikembangkan di daerah tersebut. Luas wilayah
yang berpotensi untuk pengembangan komoditas
kakao dan kopi robusta lebih dari 50%, sedang
kopi arabika sebesar 32.82%.

Penutup
Pembagian wilayah potensi perkebunan kopi

dan kakao berdasarkan ketinggian tempat
merupakan pembagian wilayah potensi sebagai
dasar  penetapan tahap awal wilayah perkebunan,
untuk lebih lanjutnya perlu dilakukan kajian lebih
mendalam berupa kajian kesesuaian lahan
dengan menyertakan data peta lainnya yaitu peta
curah hujan, peta kelerengan, peta jenis tanah,
peta kedalaman efektif tanah, dan peta keadaan
unsur hara di daerah tersebut, sehingga
pengembangan kopi dan kakao dapat memberikan
manfaat yang maksimal bagi perekonomian
daerah dan pseningkatan kesejahteraan penduduk
(petani) di sekitar Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sumber Pustaka
1)Badan Pusat Statistik Kabupaten Pegunungan Bintang

(2018). Kabupaten Pegunungan Bintang dalam
Angka 2018, Pegunungan Bintang.

2)Http://papua.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita1/
328-sosialisasi-koordinasi-dan-pra- dukungan-
inivasi-teknologi-pertanian-di-wilayah-perbatasan-
p a p u a - k ab u p a te n - p e g u n u n g a n -b in t an g -
mendukung- lumbung-pangan-beror ien tasi-
ekspor, diakses 14 September 2018.

3)Zulkarnain, Iskandar, & Andy Eka Saputra (2014). Sistem
Informasi Geografis (SIG) II. Politeknik Negeri
Lampung, Bandar Lampung.

4)Puslitkoka (2015). Pedoman Teknis Budi Daya Tanaman
Kakao. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia.

5)Pulitkoka (1998). Pedoman Teknis Budi Daya Tanaman
Kopi. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
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Variasi Kedalaman Air Tanah di
Kebun Kakao Rakyat:

Studi Kasus di Kabupaten Mimika

Ari Wahono1)

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

Budidaya tanaman kakao perlu mempertimbangkan manajemen lahan. Lahan
menjadi faktor penting sebab merupakan media tumbuh tanaman. Faktor lahan
yang perlu diperhatikan antara lain kedalaman efektif tanah, status hara, dan
sifat fisik tanah. Kedalaman efektif tanah terkadang ditemui kendala air tanah
yang dangkal. Air tanah dangkal menjadi salah satu faktor pembatas pada
budidaya kakao, khususnya di Kabupaten Mimika. Penanaman cover crop,
penambahan bahan organik serta pembuatan parit drainase dan lubang resapan
biopori akan membantu dalam budidaya tanaman kakao pada daerah yang
memiliki air tanah dangkal.

esesuaian lahan merupakan
faktor yang penting bagi usaha
budidaya tanaman. Kelas lahan
ditinjau dari banyak faktor

diantaranya yaitu iklim dan tanah. Iklim mencakup
kondisi agroklimat seperti curah hujan, lama bulan
kering, dan suhu. Sedangkan, faktor pembatas
tanah meliputi sifat kimia dan sifat fisika tanah.
Salah satu faktor penghambat dari kondisi tanah
adalah kedalaman efektif tanah. Faktor peng-
hambat ini dapat berupa lapisan tanah yang keras
dan berbatu maupun kondisi kedalaman air
tanah. Air tanah yang dapat dimanfaatkan
tanaman yang dimaksud disini adalah air tanah
freatis. Air tanah freatis adalah air yang terletak
tidak jauh dari permukaan tanah serta di atas
lapisan kedap air/impermeable1). Seperti tanaman
yang lain, supaya hidup dengan baik tanaman
kakao memil i ki  kr i ter ia kesesuaian lahan
sesuai syarat tumbuhnya. Tanaman kakao dapat

tumbuh baik pada kedalaman tanah efektif >150 cm
dari permukaan tanah2). Hal ini berarti, pada
kedalaman 0-150 cm dari permukaan tanah tidak
ada faktor pembatas apapun, terutama batu dan
genangan air. Untuk mengetahui kedalaman air
tanah, dapat dilakukan dengan pengukuran
secara langsung melalui survei.

Data dan Wilayah
Kondisi topografi wilayah Kabupaten Mimika

cukup beragam, mulai dari datar, berbukit hingga
pegunungan. Namun demikian, pengembangan
komoditas kakao di Kabupaten Mimika difokuskan
di dataran rendah. Wilayah ini memiliki intensitas
hujan yang cukup tinggi, dengan rata-rata hujan
harian 20-40 mm dan suhu 27O C. Jenis tanah
yang dijumpai umumnya adalah Ultisol dengan
tingkat kesuburan yang rendah akibat tercuci oleh
air hujan. Pada tahun 2016, luas areal perkebunan
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kakao rakyat mencapai 186 hektar dan melibatkan
297 petani. Pola tanam kakao di Mimika dilakukan
secara monokultur dengan jarak tanam 3-4 m.
Namun di beberapa tempat dijumpai tanaman
kakao yang ditumpangsari dengan tanaman
hortikultura seperti nanas. Umumnya tanaman
kakao menggunakan pelindung kayu gamal
(Gliricidia sepium).

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah
data koordinat lokasi sampling tanah (point) dan
data kedalaman air tanah yang didapatkan melalui
survei. Wilayah kajian meliputi seluruh areal kebun
kakao rakyat di sekitar areal Kabupaten Mimika,

Papua. Di dalam analisis GIS lokasi penelitian
dibatasi pada koordinat lintang -4.406298O

sampai, -4.713149O,  dan bujur 136.892548O

sampai 136.713886O.
Untuk mengetahui kedalaman air tanah

dilakukan survei lahan. Alat yang digunakan
meliputi GPS, komputer yang sudah terinstal soft-
ware ArcGis 9.3, dan kelengkapan survei yang
meliputi bor dengan panjang 1,5 m dan meteran.
Air tanah diamati dengan cara pengeboran, jika
telah dijumpai air pada kedalaman tertentu maka
dilakukan pengukuran menggunakan meteran.

Sumber: www.google.com
Citra satelit Google Earth lokasi penelitian

  Sumber: peta-kota.blogspot.com
Peta Kabupaten Mimika
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Peta cuaca Kabupaten Mimika, (a) hujan harian, (b) suhu harian (Sumber: www.weather.com)

a b

Pengukuran kedalaman air tanah
dengan cara pengeboran

Analisis spasial dilakukan dengan metode
Inverse Distance Weighted (IDW) sehingga
diperoleh peta kedalaman air tanah. Untuk
menghitung proporsi masing-masing luas areal
kedalaman air tanah maka dilakukan konversi
koordinat dari geografis ke UTM (Universal Transvere
Mercator). Berdasarkan zona UTM Indonesia,
wilayah kajian masuk dalam zona UTM 53s.

Hasil Survei
Lokasi pengamatan kedalaman air tanah

dilakukan di 13 titik. Adapun lokasi tersebut
ditampilkan seperti pada tabel di bawah ini. Hasil
pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa
air tanah paling dalam dijumpai di Utikini/SP12,
sedangkan yang paling dangkal di Nawaripi
dan Iwaka. Kedalaman air tanah di Utikini/SP12
sedalam 140 cm dari permukaan tanah, sedangkan

di Nawaripi dan Iwaka sedalam 20 cm. Secara umum
rata-rata air tanah kebun kakao rakyat di Mimika
adalah 75,38 cm.

Hasil analisis spasial menggunakan metode
IDW, menunjukkan bahwa variasi kedalaman air
tanah di lokasi kebun kakao cukup tinggi dengan
nilai minimum dan maksimum kedalaman air tanah
masing-masing 20 cm, dan 139,76 cm. Sedangkan
rata-rata kedalaman air tanah di wilayah ini 72,15 cm.

Sebagian besar lokasi memiliki kedalaman
air tanah 59-73 cm. Pusat air  tanah pada
kedalaman tersebut berada di Timika Jaya dan
Naena Muktipura seluas 47% dari total luas areal
kajian. Data pengamatan kedalaman air tanah
yang diperoleh di Timika Jaya adalah 60 cm,
sedangkan di Naena Muktipura adalah 70 cm.
Air tanah paling dalam di Utikini/SP12 yaitu 126-
139 cm dengan proporsi sebesar 0,1% dari total
luas areal. Setelah dianalisis menggunakan
regresi sederhana, tampak bahwa ketinggian
tempat tidak selalu berkorelasi positif dengan
kedalaman air tanah.

Tipuka yang merupakan daerah pesisir
dengan ketinggian tempat kurang dari 2 m dpl.
memiliki air tanah yang cukup dalam yaitu 80 cm.
Sementara di Nawaripi dan Iwaka merupakan
dataran yang lebih tinggi sekitar 20 m dpl., namun
air tanahnya cukup dangkal yaitu 20 cm. Hasil
penelitian serupa yang dilaksanakan di Kabupaten
Pidie mengungkap bahwa curah hujan berkorelasi
nyata negatif dengan kedalaman efektif, namun
curah hujan berkorelasi positif dengan ketingian
tempat. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas
curah hujan maka kedalaman efektifnya semakin
rendah3)

.
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Lokasi pengamatan kedalaman air tanah
 GPS Latitude Longitude Altitude Groundwater depth Location(m dpl) (cm)
 165 -4.47010115 136.80488192 45.55 140 Utikini/SP12
 166 -4.46720294 136.82294064 48.43 60 Mulya Kencana
 167 -4.46380248 136.80445695 44.35 80 Bhintuka
 168 -4.44908956 136.85463756 66.70 80 Karang Senang1
 169 -4.45965260 136.85472381 47.47 100 Karang Senang2
 170 -4.47040290 136.84591929 51.32 110 Karang Senang3
 171 -4.53652044 136.84077708 27.28 60 Timika Jaya
 172 -4.71491240 136.83324460 1.81 80 Tipuka
 173 -4.57952010 136.89304101 17.67 20 Nawaripi
 175 -4.56890225 136.74077779 20.07 70 Naena Muktipura
 176 -4.51618871 136.71457881 18.39 20 Iwaka
 177 -4.40656666 136.77943856 54.20 60 Yuwaka1
 178 -4.40566745 136.77791767 46.51 100 Yuwaka2
Hasil Pengukuran di lapangan, 2017.

Peta kedalaman air tanah kebun kakao rakyat di Kabupaten Mimika

Ground water (cm)
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Kakao pada air tanah dangkal (20-33 cm) Kakao pada air tanah normal (>60 cm)

Keragaan tanaman kakao rakyat di Kabupaten Mimika

Variasi profil tanah kebun kakao rakyat di Kabupaten Mimika
 Profil tanah pada air tanah dangkal Profil tanah pada air tanah sedang Profil tanah pada air tanah dalam
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Lokasi air tanah dangkal umumnya mempunyai
lapisan warna kelabu di bawah lapisan top soil yang
tidak terlalu dalam. Sementara itu, warna tanah
pada lokasi air tanah normal cenderung lebih gelap
antara kuning kecoklatan sampai coklat. Warna
tanah pada lokasi air tanah dangkal yang demikian
kemungkinan disebabkan karena tanah sering
dalam kondisi jenuh atau tergenang air dalam waktu
yang lama. Tanah sawah lapisan 0-60 cm terlihat
berwarna kelabu akibat proses gleysasi pada horizon
tersebut4). Pertumbuhan tanaman kakao pada air
tanah dangkal yang berwarna kelabu tampak kurang
baik dapat dilihat pada gambar di bawah.

Penutup

Perkebunan kakao rakyat di Kabupaten
Mimika mayoritas memiliki kedalaman air tanah
59-73 cm. Pada kriteria kedalaman air tanah tersebut
masih tergolong sedang. Utikini merupakan lokasi
yang memiliki air tanah paling dalam yaitu 126-
139 cm, sedangkan Nawaripi dan Iwaka merupakan
daerah yang tergolong memiliki air tanah dangkal
antara 20-33 cm. Tanaman kakao yang ditanam
pada daerah yang memiliki air tanah dangkal
menunjukan pertumbuhan yang kurang baik
daripada tanaman kakao yang ditanam di lokasi

dengan air tanah normal. Air tanah dangkal
menjadi salah satu faktor pembatas pada
budidaya kakao di Mimika, khususnya di Nawaripi
dan Iwaka. Penggunaan tanaman penutup tanah,
penambahan bahan organik serta pembuatan parit
drainase dan lubang resapan biopori akan
membantu dalam budidaya tanaman kakao pada
daerah air tanah dangkal.

Sumber Pustaka

1)Sutandi, M.C. (2012). Air Tanah. Fakultas Teknik Universitas
Kristen Maranatha Bandung.

2)Puslitkoka (2015). Pedoman Teknis Budidaya Kakao
(Theobroma cacao L.). Jember

3)Liyanda, M.; A. Karim & Y. Abubakar (2012). Analisis
Kriteria Kesesuaian Lahan Terhadap Produksi
Kakao pada Tiga Klaster Pengembangan di
Kabupaten Pidie (Analysis of Land Suitability
Criteria for Cocoa Production of Three Cluster
Development in Pidie District). Agrista, Vol. 16, No. 2.

4)Rajamudin, U.A. (2009). Kajian Tingkat Perkembangan
Tanah pada Lahan Persawahan Desa Kaluku
Tinggu Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah
(Study of Soil Morphology and Development Level
on Paddy Soil in Kaluku Tinggu Village, Donggala
Regency, Central Sulawesi). Agroland, 16 (1), 45–52.

5)Anonim (2018). https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_
Indonesia. Dikunjungi 29 Juni 2018.
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Akrilamida pada Produk Kopi

Hendy Firmanto1)

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

Proses pengolahan makanan dengan cara menginduksi panas seperti
penyangraian, pemanggangan, pembakaran, dan penggorengan akan
mereaksikan sejumlah senyawa yang terkandung dalam bahan pangan.
Beberapa reaksi yang dapat terjadi saat pemanasan diantaranya adalah reaksi
pencoklatan (sugar browning), reaksi maillard, dan pada suhu yang lebih
tinggi dapat terjadi reaksi pirolisis. Reaksi maillard merupakan reaksi yang
terjadi antara gula reduksi (reducing sugar) dengan asam-asam amino tertentu
yang merupakan hasil penguraian substrat protein. Pada kondisi suhu dan
lama pemanasan tertentu, reaksi maillard dalam tahapan lanjut dapat
menghasilkan produk yang bersifat karsinogenik yakni akrilamida. Proses
penyangraian biji kopi dengan pemanasan tak langsung (indirect heating)
menggunakan mesin sangrai juga memiliki potensi untuk menghasilkan senyawa
akrilamida pada akhir proses penyangraian. Namun demikian, saat ini telah
ditemukan metode-metode untuk mengurangi akrilamida agar kopi lebih aman
dikonsumsi.

engolahan pascapanen biji kopi
akan menguraikan kandungan
nutrisi di dalam biji seperti
karbohidrat, protein dan lemak

sebagai substrat kompleks. Proses fermentasi biji
merupakan tahap awal penguraian substrat dalam
biji menjadi molekul yang lebih sederhana. Pada
proses ini, karbohidrat akan diubah menjadi gula
sederhana (hidrolisis), protein diubah menjadi
asam-asam amino (proteolisis), dan substrat
lemak diubah menjadi asam lemak (lipolisis)
dengan bantuan mikroorganisme fermentatif dan
sejumlah enzim. Substrat sederhana akan saling
bereaksi kembali pada proses penyangraian
untuk membentuk aroma kopi melalui reaksi
maillard. Reaksi maillard akan membentuk aroma
yang sebagian besar berupa senyawa volatil

antara lain terdiri dari pirazin dan aldehida.
Tahapan lain dari reaksi maillard adalah
pereaksian substrat glukosa dengan asam amino
seperti asparagin, alanin, glutanin, atau metionin
yang dapat menghasilkan senyawa akrilamida
pada kisaran suhu proses 185OC.

Sifat dan Proses Pembentukan
Akrilamida

Akrilamida atau 2-Propenamida (C3H5NO)
merupakan senyawa dengan berat molekul 71.08 g/
mol dengan titik didih 136OC pada tekanan 3.3 kPa
dan nilai kelarutan dalam air sebesar 215.5 g/
100 ml. Pada kondisi ruang, akrilamida berwujud
padat, berwarna putih, tidak berbau (odorless),
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dan bersifat sangat stabil atau tidak mudah
terurai. Akrilamida bersifat karsinogenik dan
dapat memicu sel tubuh untuk berubah menjadi
sel kanker. Pembentukan senyawa akrilamida
umumnya terjadi pada proses pemanasan dengan
suhu 185OC sehingga proses penyangraian biji
kopi (roasting) adalah tahapan proses yang
berkontribusi besar pada pembentukan sejumlah
akrilamida. Jalur pembentukan akrilamida
menunjukkan bahwa akrilamida dihasilkan dari
reaksi antara gula reduksi dengan asam amino
asparagin. Asam amino asparagin merupakan
asam amino yang telah mengalami dekarboksilasi
dan deaminasi membentuk suatu gugus aldehida.

Suhu dan lama proses penyangraian yang
meningkat akan memperbesar kadar akrilamida.

Akrilamida selain dihasilkan dari proses
pemanasan bahan pangan juga dapat ditemukan
dalam produk buah-buahan kering. Buah-buahan
yang telah dikeringkan (diuapkan airnya) dengan
maksud meningkatkan umur simpannya juga
mengandung akrilamida. Kadar akrilamida pada
buah pir kering adalah 1457 ng/g, pada buah aprikot
kering sebesar 180 ng/g dan buah pisang kering
sebesar 50 ng/g. Sebagaimana dilaporkan dari
hasil penelitian, kadar akrilamida pada biji kopi
arabika yang berasal dari Sumatera berkisar pada
28-31 ppb1).

Mekanisme pembentukan akrilamida oleh gula reduksi dan asparagin
pada proses penyangraian kopi (Gokmen, 2016)
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Kadar akrilamida pada berbagai jenis
kopi bubuk
Jenis kopi bubuk Kadar akrilamida (ng/g)
Mexico 18-24
Irish coffee 14-22
Tanzanian peaberry 15-23
Colombian supremo 22
Guatemala 18-25
Colombian decaf 15-22
Indonesian Sumatra 28-31
Ethiophian mocca 21-29
Jacobs monarch 318-338

Sumber: Senyuva dan Gokmen, 2005.

Merujuk pada aturan US Environmental
Protection Agency (EPA) dan World Health
Organization (WHO), batas ambang akrilamida
untuk produk makanan dan minuman secara
umum adalah sebesar 0,5 µg/L sedangkan aturan
Uni Eropa (European Council Directive 98/83/EC)
adalah sebesar 0,1 µg/L untuk produk air minum
saja. Jika asumsi konsumsi satu cangkir kopi
adalah 12 g bubuk kopi dengan 50 mL air, maka
perkiraan kadar maksimum akrilamidanya adalah
31 ng/g dikali 12 g yakni setara 372 ng/50 mL atau
7,44 µg/L per sajian. Hitungan konsumsi akrilamida
rata-rata internasional pada produk kentang saat
ini mencapai 0,3-0,8 µg/kg BB/hari, artinya jika
berat badan (BB) rata-rata adalah 60 kg, maka
konsumsi 2 gelas kopi setara dengan 744 ng/60
kg BB/hari atau 0,0124 µg/kg BB/hari4; 5). Hal itu
berarti jumlah akrilamida dari 2 cangkir kopi
dengan komposisi 12 g bubuk dan 50 mL air hanya
menyumbang 1,6% dari total konsumsi akrilamida
pada produk kentang. Dengan kata lain, kandungan
akrilamida pada 2 cangkir kopi masih rendah
apabila dibandingkan dengan kentang goreng.
Konsumsi akrilamida produk kentang tersebut
mendebat batasan EPA dan WHO yang ketat
terhadap kandungan akrilamida pada kopi, ini
diperkuat hasil penelitian oleh Mucci et al. (2003)
yang juga telah membantah adanya hubungan
jumlah kadar akrilamida dengan potensi kanker.

Cara Pengendalian Kadar
Akrilamida

Keberadaan akrilamida sangat bergantung
pada kadar gula reduksi dan asparagin dalam
suatu bahan pangan. Pengendalian akrilamida

pada kopi cukup sulit dilakukan dikarenakan cara-
cara pengendalian tersebut akan berpengaruh
terhadap aroma kopi. Terdapat beberapa metode
untuk mengurangi kadar akrilamida diantaranya
yaitu melalui pencampuran dengan biji arabika,
dikarenakan biji arabika mengandung lebih sedikit
kadar asparagin. Teknik penyeduhan (brewing)
yang semakin singkat juga akan mengurangi
tingkat kelarutan akrilamida pada air seduhan.
Penyangraian dengan waktu yang lebih lama
berpotensi menguraikan akrilamida meskipun cara
ini tidak mutlak untuk dilakukan3). Hasil pengamatan
menunjukkan bahwa penyimpanan kopi bubuk atau
biji kopi sangrai pada suhu ruang selama 6-12 bulan
dapat mengurangi kadar akrilamida sebanyak 30%6).
Cara lain adalah mengoptimalkan penggunaan
bahan tanam kopi yang menghasilkan biji kopi
rendah kadar asparagin serta menggunakan enzim
asparaginase (pengurai asparagin) yang diaplikasikan
melalui perendaman biji kopi mentah (green bean)
yang sebelumnya telah dilakukan perebusan untuk
membuka pori biji, meskipun metode ini dapat
menurunkan aroma kopi.

Cara pengendalian kadar akrilamida
Sumber: Soares, 2015

Penutup
Akrilamida merupakan senyawa karsinogenik

yang secara alami akan terbentuk pada biji kopi
yang mengalami proses penyangraian. Akrilamida

Penyeduhan
singkat

Aplikasi enzim
asparagin

Menanam
bahan tanam

kopi yang tidak
mengakumulasikan

zat asparagin

Melakukan
sangrai pekat

Menyimpan biji
kopi lebih lama

Mencampur
dengan rasio
kopi arabika
yang tinggi

Cara mengurangi
kadar akrilamida

pada kopi
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terbentuk dari reaksi antara gula reduksi dengan
asam amino misalnya asparagin pada suhu 185OC.
Kadar konsumsi akrilamida pada seduhan kopi
sekitar 0,0124 µg/kg BB/hari masih lebih kecil
dibandingkan dengan kadar akrilamida pada
produk olahan kentang sekitar 0,3-0,8 µg/kg BB/
hari sehingga ambang batas akrilamida pada
produk olahan kopi masih perlu untuk didiskusikan
terkait toksisitasnya. Metode pengurangan potensi
akrilamida pada kopi telah ditemukan, namun
pengaruhnya terhadap perubahan aroma kopi
perlu dicermati.

Sumber Pustaka

1)Senyuva, H. & V. Gokmen (2005). Study of acrylamide
in coffee using an improved liquid chromatography
mass spectrometry method: Investigation of colour
changes and acrylamide formation in coffee during
roasting. Food Additives and Contaminants 22,
214–220.

2)Gokmen, V. (2016). Acrylamide in food: analysis, content
and potential health effects. Elsevier: USA.

3)Soares, C.M.D.; R.C. Alves & M.B.P.P. Oliviera (2015).
Coffee in Health and Disease Prevention. Elsevier:
Portugal.

4)Brunton, N.; R. Gormley; & B. Murray (2005). Status
Report on Acrylamide in Potato Products. The
National Food Centre: Dublin.

5)Petersen, B. (2002). Exposure and Biomarkers. JIFSAN/
NCFST Acrilamyde in Workshop. (www.jifsan.
umd.edu/Acrylamide/acrylamideworkshop.html).

6)Hoenicke & Gaterman (2005) Studies on stability of
acrylamide in food during storage. Journal of the
Association of Official Analitical Chamists. 88 (1):
268.

?)Mucci, L.A.; P.W. Dickman; G. Steineck; H.O. Adami
& K. Augustsson (2003). Dietary acrylamide and
cancer of the large bowel, kidney, and bladder:
Absence of an association in a poplation-based
study in Sweden. British Journal of Cancer 88, 84–89.
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Terminologi Citarasa Kakao

Ariza Budi Tunjung Sari1)

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

Kendati selalu digandengkan dengan kopi dan teh sebagai tanaman
penyegar, kakao ternyata memiliki karakteristik citarasa yang berbeda. Selain
disebabkan perbedaan spesies, komunitas yang mengusahakan kakao juga
berbeda dari komunitas yang berkecimpung di komoditi penyegar lainnya,
alhasil terdapat perbedaan persepsi dalam hal citarasa kakao. Perbedaan
karakteristik tersebut pada akhirnya membentuk segmentasi biji kakao
berdasarkan citarasanya. Seperti halnya kopi spesialti, kakao juga memiliki
kelas premium yang dikenal sebagai fine - flavor cocoa. Namun, kriteria penilaian
citarasanya tidaklah sama dengan kopi spesialti. Tulisan ini memaparkan
beberapa terminologi dalam citarasa kakao.

etiap dua tahun sekali International
Cocoa Organization (ICCO) menyeleng-
garakan acara Cocoa of Excellence,
dalam rangka memberikan peng-

hargaan untuk kakao dengan citarasa yang
terbaik dan terunik di dunia. Penilaian terhadap
kualitas citarasa kakao dilakukan oleh komite
yang beranggotakan ahli-ahli dalam bidang
kakao. Para ahli tersebut kemudian merumuskan
kriteria untuk menentukan citarasa kakao yang
berkualitas, yang diwujudkan sebagai atribut
citarasa kakao.

Terdapat empat atribut utama dalam citarasa
kakao meliputi rasa cokelat (cocoa), asam (acidity),
pahit (bitterness), dan sepat (astringency).
Delapan atribut lainnya merupakan atribut
tambahan untuk menggambarkan keunikan
citarasa, antara lain rasa buah, bunga, rempah,
kayu, kacang, karamel dan sangraian. Di samping
itu, terdapat pula atribut cacat seperti rasa jamur,
kotor, busuk, masam, dan asap. Berikut dipaparkan
definisi terhadap setiap atribut citarasa.

Cocoa
Atribut cocoa menggambarkan citarasa khas

cokelat yang dipadukan dengan sedikit unsur
karamel dan sangraian. Kakao dengan citarasa
cocoa paling kuat berasal dari Afrika. Kakao
Ghana umumnya memiliki nilai intensitas 8 dari
total nilai 10, sementara kakao dari Pantai Gading
yang memiliki rasa yang lebih lembut memiliki
nilai 7. Kakao dari Indonesia yang difermentasi
dengan baik, bisa memperoleh citarasa khas
cokelat dengan nilai intensitas 61).

Acidity
Menunjukkan intensitas rasa asam. Rasa

asam muncul di ujung lidah, baik di awal, tengah,
maupun di akhir pencicipan. Rasa asam ini terbagi
dalam tiga jenis, meliputi asam cuka, asam buah,
dan asam laktat. Asam cuka muncul sangat dini,
sesaat setelah pasta kakao melekat di lidah. Hal
ini disebabkan adanya senyawa asam asetat yang
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terbentuk selama proses fermentasi biji kakao.
Asam buah dirasakan di awal atau beberapa saat
setelah kemunculan asam cuka, terbentuk karena
adanya senyawa asam sitrat atau asam malat.
Asam sitrat merupakan senyawa yang terkandung
dalam pulpa kakao.

Asam laktat memiliki sensasi seperti yoghurt
atau susu masam. Umumnya ditemui di tengah
atau akhir pencicipan. Pada beberapa kasus,
asam laktat tidak disukai karena sulit dihilangkan
dan merusak citarasa produk akhir cokelat. Asam
laktat terbentuk di akhir fermentasi dan seharusnya
dapat hilang selama pengeringan. Biji kakao yang
dikeringkan terlalu cepat, cangkang bijinya akan
segera mengeras dan asam laktat tidak dapat
hilang sehingga terakumulasi dalam keping biji,
sebagai akibatnya biji kakao memiliki citarasa
asam yang berlebihan. Ada juga jenis asam
butirat, yang rasanya masam seperti busuk dan
tengik, sekaligus menimbulkan cacat citarasa.

Bitterness
Definisi rasa pahit adalah seperti seduhan

kopi, kina atau biji duku. Rasa pahit (bitterness)
disebabkan oleh senyawa alkaloid dan polifenol
dalam biji kakao segar, juga oleh senyawa-senyawa
hasil reaksi pirolisis yang terjadi saat penyangraian.
Rasa ini dapat memperkuat citarasa kakao pada
intensitas yang tepat. Jika terlalu lama melekat

di lidah, maka hal ini dapat mengganggu kualitas
citarasa kakao.

Astringency
Sepat (astringent) adalah sensasi kesat dan

kering di lidah, langit-langit, dan bagian dalam bibir.
Hal ini disebabkan adanya penggumpalan protein
dalam air liur disebabkan interaksi dengan senyawa
polifenol. Biji kakao yang tidak difermentasi, kandungan
polifenolnya masih tinggi sehingga dapat menimbul-
kan rasa sepat yang berlebihan. Contoh makanan
yang rasanya sepat adalah kulit ari kacang mentah
dan bagian dalam kulit pisang yang masih hijau.

Citarasa Buah, Bunga, dan Rempah
Rasa buah terbagi dalam buah segar (fresh

fruit) dan buah kering (browned fruit). Biji kakao
dengan rasa buah segar yang kuat umumnya
keasamannya juga tinggi, namun tidak demikian
dengan biji yang memiliki rasa buah kering,
kadang tidak disertai rasa asam yang menonjol.
Jenis buah segar yang umum dideteksi dalam
kakao adalah buah jeruk, buah berdaging terang
(duku, salak masak), berdaging gelap (jambu, buah
naga), tropis (nanas, rambutan), dan jenis beri
(blueberry, blackberry). Adapun buah kering
biasanya memiliki rasa seperti pisang salai, kismis,
atau kurma.

Aneka ragam atribut citarasa kakao yang digambarkan dalam roda citarasa (Flavor wheel)
Sumber: ECA-CAOBISCO-FCC, 2015
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Rasa atau aroma bunga meliputi beberapa
jenis sensasi, antara lain rasa seperti bunga,
rumput, dan dedaunan. Yang menarik, dalam
kelompok rasa bunga juga terdapat isti lah
earthy. Dalam terminologi citarasa kopi, earthy
dideskripsikan sebagai bau tanah kering. Lain
halnya dalam kakao, earthy merupakan citarasa
seperti jamur segar dan dianggap sebagai hal
yang bagus.

Rempah merupakan rasa yang sering
ditemui dalam kakao asal Indonesia. Hal ini salah
satunya disebabkan pengolahan khususnya
pengeringan yang sering bercampur dengan
rempah-rempah. Rasa rempah yang kerap ditemui
adalah tembakau, kayu manis, cengkeh, pala, dan
lada. Termasuk dalam kategori rempah adalah
rasa gurih seperti rumput laut.

Citarasa Kayu, Kacang, Karamel,
dan Sangraian

Berbeda dengan citarasa kayu dalam kopi
yang dianggap tidak baik, citarasa ini dinilai unik
dalam biji kakao. Deskripsi citarasa kayu adalah
bagian dalam dahan pohon yang dikeringkan,
sehingga menghasilkan aroma yang harum dan
segar. Bagi yang terbiasa dengan uji citarasa
kopi, citarasa kayu ini mirip dengan bunga. Jenis
citarasa kayu yang sering ditemui adalah kayu
jati, mahoni, kakao, dan getah pinus.

Citarasa kacang yang dimaksud dalam
kakao, bukanlah rasa kacang goreng seperti yang
biasanya dijadikan makanan ringan sehari-hari.
Dalam terminologi kakao, citarasa kacang
dideskripsikan sebagai kacang mentah dengan
aroma yang sedikit manis dan gurih. Jenis kacang
yang dimaksud antara lain almond, walnut, dan
hazelnut.

Citarasa karamel dideskripsikan seperti gula
merah yang berasal dari nira kelapa. Aromanya
manis dan lembut, seperti santan yang dimasak.
Jenis citarasa ini tidak umum ditemui dalam kakao.
Kalaupun ada, muncul dalam intensitas yang
lemah. Jika ada citarasa karamel yang kuat, maka
lebih tepat dikategorikan sebagai citarasa
sangraian (roasted).

Profil citarasa kakao asal Jembrana, Bali, yang
mengikuti acara Cocoa of Excellence 2017

Sumber: Cocoa-of-Excellence, 2017b

Cacat Citarasa
Seperti dalam kopi, kakao pun bisa jadi

memiliki cacat citarasa. Jenis cacat yang sangat
tidak disukai meliputi citarasa jamur, busuk, asap,
masam, dan kotor (seperti debu). Citarasa asap
biasanya diperoleh dari pengeringan dengan
kayu bakar, atau bisa juga karena jenis bijinya.
Bau asap yang diperoleh selama pengeringan,
biasanya tercium sangat kuat di cangkang biji
sedangkan keping bijinya tidak berbau. Namun,
saat biji sudah disangrai dan dihaluskan, barulah
citarasa asap muncul dengan jelas. Citarasa
busuk dan masam umumnya ditemui biji yang
difermentasi terlalu lama. Adapun citarasa jamur
dan kotor, sering ditemui pada biji yang disimpan
pada kondisi lembab.

Nilai Global
Dalam penilaian kopi spesialti berdasarkan

prosedur Specialty Coffee Association of America
(SCAA), nilai total dari kualitas citarasa kopi
merupakan hasil penjumlahan dari nilai atribut-
atributnya. Lain halnya dengan kakao, nilai global
diterapkan bukan berasal dari akumulasi nilai
atribut-atributnya, melainkan suatu nilai yang
mencerminkan potensi citarasa pada kakao,
keunikan dan keseimbangan citarasa, disertai
kesan yang diperoleh setelah pencicipan berakhir.
Kakao dengan nilai global di atas 6 tidak boleh
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memiliki cacat, serta harus memiliki karakter pahit
dan sepat yang harmonis. Sebaliknya, kakao
dengan nilai global nol (0), menandakan adanya
cacat citarasa yang serius serta kualitas biji yang
rendah.

Penutup
Atribut citarasa kakao yang dipaparkan dalam

tulisan ini adalah salah satu bentuk terminologi
yang ingin diperkenalkan oleh komite Cocoa of
Excellence, agar masyarakat dapat berbicara
dengan istilah yang sama mengenai kualitas
citarasa kakao. Kosakatanya dapat selalu
berkembang, terutama dengan semakin
banyaknya ragam biji kakao di dunia. Indonesia
sebagai salah satu negara produsen utama,
tentunya juga memiliki aneka biji kakao yang

bercitarasa unik, terutama jika ditelaah setiap
daerahnya. Kelak, masyarakat Indonesia juga
bisa berkontribusi membentuk persepsi terhadap
citarasa kakao yang berkualitas.

Pustaka

1)Cocoa-of-Excellence. (2017a). Cocoa of excellence
programme 2017: glossary and terms for flavour
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tanggal 06 Agustus 2018.
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Peran Koperasi dalam Pemasaran
Kopi Gayo

Diany Faila Sophia Hartatri1) dan Fajar Sulaiman1)

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

Kopi Gayo merupakan kopi yang dihasilkan di dataran tinggi Gayo. Citarasa
yang khas karena dibudidayakan di dataran tinggi serta didukung dengan
sistem budidaya dan pengolahan yang baik membuat kopi Gayo dikenal
luas baik di pasar domestik maupun ekspor. Keberhasilan ini tidak lepas
dari peran koperasi. Kemampuan koperasi dalam memperoleh sertifikat dan
mengekspor kopi bersertifikat seperti Organic, Fairtrade, Uts Certified,
Rainforest Alliance, dan sebagainya telah mempermudah pemasaran kopi
petani di daerah ini. Hal tersebut menyebabkan harga kopi yang diterima
oleh petani di Gayo lebih tinggi dibandingkan petani kopi di sentra produksi
kopi lainnya, sehingga berdampak terhadap peningkatan taraf hidup
masyarakat di dataran tinggi Gayo.

ndonesia merupakan negara agraris
yang sebagian besar penduduk dan
pendapatan negara bergantung pada
komoditas pertanian, termasuk

perkebunan dan peternakan. Pada sektor
perkebunan, berbagai komoditas merupakan
tulang punggung pemerintah dan petani dalam
menjalankan ekonominya. Berdasarkan data
Kementerian Pertanian, nilai ekspor komoditas
perkebunan tahun 2016 mencapai Rp341,7 triliun
atau sekitar 22% dari total pendapatan negara,
angka tersebut meningkat pada tahun 2017
menjadi Rp432,4 triliun, atau sekitar 26,5%.
Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan
kontribusi dari delapan komoditas utama, yaitu
kelapa, karet, kelapa sawit, teh, pala, tembakau,
kakao dan kopi. Komoditas kopi memberikan
kontribusi pendapatan dari devisa negara
sebesar Rp15,89 tril iun pada tahun 2017,

sedangkan pada tahun sebelumnya adalah
Rp13,42 triliun.

Provinsi Aceh merupakan salah satu sentra
produksi kopi yang penting bagi Indonesia
karena Aceh berkontribusi hampir 10% dari
total produksi kopi Indonesia. Kopi arabika
merupakan salah satu komoditas unggulan
Provinsi Aceh yang berkontribusi penting bagi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
pendapatan petani. Pada tahun 2016, sebanyak
47.378 ton kopi diproduksi di provinsi ini yang
dihasilkan dari sekitar 81.000 ha dan melibatkan
68.543 rumah tangga petani1). Dataran tinggi
Gayo telah dikenal luas sebagai salah satu
sentra produksi kopi arabika spesialt i di
Indonesia.Kabupaten Bener Meriah, Aceh
Tengah dan Gayo Lues merupakan daerah
utama penghasil kopi di dataran tinggi Gayo.
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Di daerah tersebut, kopi arabika umumnya
dibudidayakan di atas ketinggian 1.000 m dpl. Kopi
arabika di dataran tinggi Gayo dibudidayakan oleh
petani secara organik dan menggunakan tanaman
penaung tetap berupa tanaman lamtoro. Salah satu
alasan pembudidayaan kopi secara organik yaitu
perbedaan harga yang diterima oleh petani lebih
tinggi dibandingkan dengan kopi non organik2). Hal
ini dikarenakan adanya sertifikasi organik yang
dimiliki oleh koperasi-koperasi petani.

Mutu citarasa kopi Gayo yang sudah sangat
dikenal sangat baik dan cara budidaya organik
tersebut telah banyak menarik para penikmat kopi
baik dari nusantara maupun luar negeri. Dengan
demikian, petani di dataran tinggi Gayo tidak
mengalami kesulitan dalam memasarkan biji
kopinya. Bahkan, pada musim tertentu para
pembeli mengalami kesulitan dalam pembelian biji
kopi arabika Gayo. Hal ini mengakibatkan
tingginya harga kopi Gayo di tingkat petani.

Pengolahan Kopi
Selain faktor on farm, mutu kopi baik fisik

maupun citarasa kopi sangat dipengaruhi oleh
cara atau metode pengolahan kopi yang digunakan.
Metode pengolahan kopi, umumnya dibagi
menjadi 2 yaitu metode olah basah (wet process)
yang umumnya dilakukan untuk kopi arabika dan
olah kering (dry process) untuk kopi robusta.
Namun, sejak tahun 2010 metode pengolahan kopi
arabika mengalami perkembangan. Awalnya, hanya
dikenal metode olah basah full wash dry hulling
atau dikenal dengan West Indische Bereiding (WIB)

and full wash wet hulling atau dikenal dengan
pengolahan cara Sumatera3). Namun, saat ini
permintaan konsumen terhadap citarasa kopi
semakin kompleks, sehingga tidak jarang ditemui
kopi yang diolah dengan berbagai metode
pengolahan baru, seperti kopi natural, kopi honey
atau descacado, kopi winey, dan sebagainya.

Petani kopi Gayo umumnya sudah memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam
pengolahan kopi dengan metode olah basah.
Petani juga sudah sangat terbiasa memanen kopi
gelondong merah (red cherries coffee) dan
mengolahnya dengan menggunakan metode
pengolahan basah (full wash wet hulling). Urutan
proses pengolahan kopi yang dilakukan oleh
petani di Gayo adalah sebagai berikut:

         

Diagram proses pengolahan kopi di gayo oleh petani

      Sumber foto: Fajar (2018)
Kebun petani kopi Arabika di Gayo
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Umumnya petani di Gayo hanya memproses
kopi hingga dihasilkan kopi HS basah (wet parch-
ment) dengan kadar air sekitar 30-40%. Selanjutnya,
kopi HS basah tersebut dijual ke pengumpul tingkat
desa dalam unit bambu. Satu bambu setara dengan
1,2 kg HS basah. Namun, saat ini pembelian kopi
di tingkat petani telah banyak yang menggunakan
satuan kilogram (kg). Hal ini memberikan keuntungan
bagi petani dan pembeli karena berat kopi lebih
akurat dan pasti.

Peran Koperasi dalam Pemasaran
Kopi Gayo

Di samping mutu kopi, pemasaran juga
merupakan salah satu aspek penting yang
mempengaruhi harga yang akan diterima oleh
petani. Semakin kompleksnya rantai pemasaran
kopi akan semakin rendah harga yang diterima
petani. Sebaliknya, rantai pasok yang semakin
efisien akan meningkatkan harga yang diterima
oleh petani. Di Indonesia, umumnya kopi berpindah
setidaknya empat hingga lima tangan sebelum
akhirnya sampai ke tangan konsumen.

Sebagian besar petani kopi arabika di
Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah
umumnya memasarkan kopi dalam bentuk kopi
HS basah atau juga sering disebut kopi tanduk
basah dengan kadar air sekitar 30%, sedangkan
sebagian kecil petani lainnya memasarkan kopi
dalam bentuk kopi gelondong merah dan kopi
beras (green bean). Pembelian kopi gelondong

merah mulai marak dilakukan sejak mulai
meningkatnya permintaan kopi oleh konsumen
terhadap kopi natural, kopi honey, dan sebagainya.

Seperti halnya di daerah sentra produksi kopi
di Indonesia, petani kopi di Gayo juga menjual
kopinya kepada pengumpul tingkat desa. Namun,
di sentra produksi kopi lainnya, seperti Flores,
pengumpul umumnya menyediakan pinjaman uang
kepada petani yang selanjutnya pinjaman
tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan
kopi dan terdapat potongan harga sebagai bunga
atas pinjaman tersebut. Meskipun merugikan
petani dalam hal perolehan harga, namun petani
mendapatkan manfaat karena dengan pinjaman
tersebut petani dapat menutupi kebutuhannya3).
Sedangkan, sebagian petani di Gayo umumnya
menjual kopi (HS basah, gelondong merah dan
kopi beras) kepada pengumpul/kolektor tingkat
desa yang merupakan perwakilan dari koperasi.

Koperasi memiliki peran yang penting yaitu
sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian
nasional, khususnya di sektor pertanian. Koperasi
berperan strategis dalam pertumbuhan dan
pengembangan potensi ekonomi rakyat4). Secara
makro, koperasi berperan dalam meningkatkan
manfaat sosial dan ekonomi masyarakat serta
lingkungan, meningkatkan produksi, pendapatan,
kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat5).
Peran koperasi di Indonesia diperkirakan akan
terus tumbuh dan semakin penting terutama dalam
kaitannya untuk menjadi lembaga pengembangan
ekonomi rakyat6).

    Sumber foto: Fajar (2018).
Penjemuran biji kopi dengan beralaskan terpal dan di atas semen
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Permasalahan dalam pemasaran kopi di
Indonesia, adalah belum efisiennya rantai pemasaran
di sentra-sentra produksi kopi. Salah satu solusi
mengatasi permasalahan tersebut adalah
pembentukan kelembagaan pemasaran, misalnya
koperasi. Di sebagian besar sentra produksi kopi,
petani umumnya memasarkan kopi secara indi-
vidual kepada pengumpul tingkat desa, sehingga,
posisi tawar petani dalam memperoleh harga
rendah karena volume/kuantitas kopi yang kecil
dan mutu yang rendah. Koperasi sebagai lembaga
ekonomi memiliki dua tujuan yaitu mendapatkan
keuntungan dan memberikan pelayanan kepada
anggotanya, sehingga, koperasi diharapkan
memberikan manfaat dan pelayanan yang baik
bagi anggotanya.

Di dataran tinggi Gayo telah terbentuk
beberapa koperasi, seperti KBQ Baburrayyan,

Koperasi Arinagata, Koperasi Ketiara, Koperasi
Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo), dan sebagainya
yang merupakan salah satu lembaga pemasaran
kopi Gayo. Kegiatan utama koperasi tersebut
adalah membeli kopi dari petani lalu menjual kopi
kepada pembeli, eksportir atau langsung ke
importir.Sebagian koperasi tersebut selain berupa
koperasi produsen juga telah berperan sebagai
eksportir, sedangkan sebagian koperasi lainnya
masih berperan sebagai koperasi produsen.
Dengan demikian, koperasi produsen tersebut
masih perlu bekerjasama dengan eksportir yang
umumnya berada di Medan dalam memper-
dagangkan kopi Gayo. Bagi koperasi yang telah
berperan sebagai eksportir, koperasi telah mampu
memproduksi kopi beras grade I siap ekspor,
dengan urutan proses pengolahan kopi sebagai
berikut:

Hulling
(pengupasan kulit tanduk kopi)

Penjemuran kopi hingga kadar air 12%

Pembersihan kopi dengan blower

Pemisahan kopi (grading) dengan mesin sutton

Sortir manual

Pengemasan kopi dengan karung goni 60 kg

Penandaan dan pelaabelan karung

Kopi siap diekspor

Tahapan proses produksi kopi di tingkat koperasi



33 <<
30 | 2 | Juni 2018

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

Berdasarkan hasil survei pada 23 koperasi
di dataran tinggi Gayo pada awal bulan Juli 2018,
biji kopi yang diproduksi oleh koperasi diekspor
ke berbagai negara tujuan, misalnya Amerika
Serikat, Jerman, Israel, Australia, Jepang, Korea,
Taiwan, dan sebagainya. Dalam pemasaran kopi,
koperasi berperan penting dalam mempromosikan
biji kopi kepada calon konsumen. Promosi sering
dilakukan langsung oleh koperasi di dataran tinggi
Gayo yaitu dengan mengikuti kegiatan pameran/
expo di berbagai event baik di dalam maupun luar
negeri dan promosi melalui internet. Sumber
pendanaan kegiatan promosi dapat berasal dari
pemerintah, sektor swasta, lembaga sertifikasi,
lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun
internal koperasi.

Dengan demikian, dalam kegiatan pemasaran
kopi, koperasi berperan penting sebagai
penghubung antara konsumen dan produsen
yang memberikan kesempatan bagi petani untuk
berpartisipasi dalam pengembangan pasar baru.
Di samping itu, dalam memasarkan kopinya koperasi
di Gayo melakukan kontrak kerjasama dengan
para pembeli baik eksportir maupun importir.
Adanya kontrak kerjasama tersebut menguntungkan
para petani kopi karena memiliki jaminan pasar

dan harga yang relatif stabil karena kuatnya posisi
tawar petani. Lebih lanjut, hal tersebut juga
mengindikasikan bahwa koperasi juga telah
berperan dalam meningkatkan efisiensi rantai
pemasaran kopi di dataran tinggi Gayo. Hal
tersebut telah mempengaruhi harga kopi yang
diterima oleh petani di dataran tinggi Gayo, Aceh.

Koperasi di dataran tinggi Gayo juga
berperan dalam akses petani terhadap pasar
spesialti, pasar kopi bersertifikat. Sebagian besar
koperasi di Gayo telah mengantongi berbagai
jenis sertifkat, misalnya Organic, Fairtrade,
Rainforest Alliance, Utz certified dan sebagainya.
Di pasar luar negeri, produk bersertif ikat
merupakan produk yang diinginkan oleh konsumen.
Sehingga, harga produk bersertifikat mendapat-
kan harga premium dari konsumen, misalnya
harga premium kopi bersertifikat Fairtrade sebesar
US$ 0,88 per kg. Dengan demikian, koperasi
berperan dalam meningkatkan pendapatan petani
kopi di Gayo. Selain penambahan harga beli kopi
oleh koperasi, harga premium tersebut juga
seringkali diberikan dalam bentuk pelatihan teknik
budidaya kopi, bantuan berupa bahan tanam,
berupa bibit kopi dan bibit tanaman penaung serta
alat-alat pertanian, seperti gunting pangkas, mesin

        Sumber foto: Fajar (2018)
Kegiatan sortasi manual dan stok kopi siap diekspor
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pemotong rumput, dan sebagainya. Meskipun,
belum semua petani memperoleh pelatihan,
bahan tanam ataupun alat-alat pertanian tersebut.
Akan tetapi, upaya koperasi dalam memperoleh
sertifikat tersebut memberikan manfaat kepada
petani di dataran tinggi Gayo.

Penutup
Peran kelembagaan koperasi cukup penting

dalam pemasaran kopi Gayo. Harga kopi Gayo
di tingkat petani cenderung lebih tinggi dibandingkan
kopi dari daerah produksi kopi lainnya, dikarenakan
mutu kopi yang baik dan rantai pemasaran yang
efisien. Sistem pemasaran kopi Gayo dengan
memanfaatkan koperasi sebagai lembaga
pemasaran sebaiknya dapat direplikasi di sentra-
sentra produksi kopi lainnya, sehingga petani
memperoleh manfaat peningkatan harga dan
pelayanan koperasi.
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