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Mengenal Karakteristik Kakao Tahan
Cekaman Kekeringan

Fakhrusy Zakariyya1)

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

Cekaman kekeringan dapat berdampak negatif terhadap tanaman kakao.
Upaya yang dapat digunakan sebagai langkah antisipasi adalah menyiapkan
bahan tanam kakao yang tahan kering. Jenis kakao yang tahan kering dapat diketahui
berdasarkan karakter ketahanannya, yaitu tidak hanya secara morfologis, namun
juga secara fisiologis, ataupun biokimia. Dengan mengetahui karakter tersebut,
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tanaman kakao yang tahan
terhadap cekaman kekeringan secara efektif dan efisien. Bobot kering pada
kondisi tercekam dan normal merupakan indikator umum yang digunakan sebagai
penentuan ketahanan kekeringan. Akan tetapi, pengikisan bobot kering
membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara destruktif, sehingga diperlukan
informasi mengenai karakter-karakter lain sebagai penanda jenis kakao yang
tahan terhadap kekeringan berdasarkan respon dan mekanisme ketahanannya.

ampak perubahan iklim menjadi
sebuah ancaman terhadap
produksi kakao di masa yang
akan datang. Anomali perubahan

iklim yang tidak stabil dapat menyebabkan
perubahan cuaca yang tidak teratur, salah
satunya distribusi hujan. Kondisi hujan tidak
merata sepanjang tahun menyebabkan terjadinya
cekaman kekeringan pada tanaman1). Sebagai
contoh kasus adalah fenomena ENSO (ElNino
Southern Oscillation) yang mengakibatkan
terjadinya kemarau berkepanjangan pada
beberapa dekade terakhir di Indonesia. Adanya
fenomena ElNino dapat menyebabkan penurunan
produksi hingga 30% bahkan kematian tanaman
kakao2,3). Salah satu cara untuk menghadapi
cekaman kekeringan ini adalah dengan memanfaat-
kan tanaman yang tahan.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh
dalam mendapatkan jenis kakao tahan kering
adalah dengan mengetahui karakter dan
mekanisme tanaman dalam mengatasi cekaman.
Pengetahuan mengenai karakter tanaman kakao
meliputi respon dan mekanisme pertahanan
terhadap kekeringan dapat digunakan sebagai
acuan dalam seleksi dan penerapan teknologi
adaptasi dan mitigasi terhadap cekaman.
Informasi terkait juga dapat digunakan sebagai
strategi deteksi untuk mengetahui kondisi
pertanaman khususnya irigasi1).

Pada umumnya, respon tanaman terhadap
kekeringan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu
(1) tanaman yang menghindari kekeringan (drought
avoidance) dan (2) tanaman yang mentoleransi
kekeringan (drought tolerance). Kedua mekanisme
ini dapat terjadi pada tanaman secara bersamaan
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saat terjadi cekaman kekeringan. Tanaman yang
menghindari kekeringan dicirikan dengan kondisi
potensial air tanaman tetap tinggi pada kondisi
kekeringan air. Pada kondisi ini tanaman akan
meningkatkan penyerapan air dengan memperluas
daerah perakaran dan meminimalkan kehilangan
air dengan menekan trasnspirasi.

Tanaman yang mentoleransi kekeringan dicirikan
dengan produksi osmoregulan dan produksi
antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Produksi
osmoregulan digunakan tanaman sebagai mekanisme
penggejala osmotik, misalnya sintesis prolin.

Karakteristik Perakaran Tahan
Kering

Karakter perakaran berhubungan erat
dengan usaha kakao dalam mencari sumber daya
air di dalam tanah. Hal tersebut merupakan
strategi eksploratif tanaman untuk pemenuhan
air di dalam tubuhnya. Salah satu pengukuran
yang memungkinkan adalah rasio akar tajuk dimana
menjelaskan bahwa luas permukaan akar yang
dapat mengabsorbsi dibandingkan dengan luas
transpirasi daun.

Pada bibit kakao, panjang akar tanaman
kakao yang tercekam kekeringan, menunjukkan
respon yang berbeda-beda, tergantung pada
genetik dan kondisi lingkungan. Tanaman yang
tahan menunjukkan panjang dan luas permukaan
akar yang relatif lebih panjang dan luas dengan
sebaran yang memanjang, sedangkan diameter
akar total bibit menunjukkan ukuran yang relatif
lebih kecil dibandingkan kondisi normal4,8). Diameter
akar total lebih kecil dapat diakibatkan oleh
meningkatnya perkembangan akar lateral kasar
(coarse root) dan akar lateral halus (fine root).

Selain itu, nisbah akar/tajuk kakao cenderung
mengalami peningkatan yang signifikan saat
tercekam kekeringan dan sangat tergantung pada
karakter genotipe tanaman.

Karakteristik Bobot Kering
Penentuan kriteria tanaman tahan kering

umumnya menggunakan pendekatan bobot
biomassa yang kemudian diformulasi pada
rumus indeks cekaman dan indeks sensitivitas.
Akan tetapi, sampai saat ini belum terdapat
informasi mengenai penggunaan rumus indeks
cekaman pada tanaman kakao, yang biasanya
banyak digunakan pada tanaman semusim.
Pada bib i t tanaman, beberapa penel i t i
menjadikan bobot kering menjadi tolok ukur
utama khususnya pada bibit asal biji  yang
memiliki ketahanan terhadap kekeringan4,5).
Bobot kering kemudian dibandingkan antara
kondisi tercekam dan air cukup.

Pada tanaman dewasa, teknik skoring pada
performa visual vigor tanaman kakao asal biji dari
beberapa persilangan sesaat setelah terpapar
cekaman kekeringan atau masa recovery (skala
1–8; dengan rincian 1 = tanaman mati, 2 = + 25%
batang/cabang hidup atau tunas segar 25% dari
bagian batang, 3 =  + 50% batang/cabang hidup
atau tunas segar antara 25–50 % dari bagian
batang, 4 = + 75% batang/cabang hidup atau
tunas segar antara 50–75% dari bagian batang,
5 = > 75% batang/cabang hidup atau batang/
cabang hidup atau tunas segar di atas 75% dari
bagian batang, 6 = terdapat flush di pucuk
tanaman tanpa ada daun tua, 7 = terdapat flush
di pucuk  dengan terdapat < 50% daun tua, dan
8 = terdapat flush di pucuk dengan terdapat > 50%

Perakaran bibit kakao rentan (a) dan tahan (b) terhadap cekaman

a b

Sumber: Zakariyya (2018)
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daun tua)6). Kajian lain untuk mengevaluasi
tanaman kakao dewasa tahan asal sambung
pucuk dengan menggunakan respon karakter
bobot kering biji per buah pada periode kering
dan basah dengan 3 klasifikasi yakni: (1) toleran,
apabila komponen bobot kering biji per buah nyata
lebih tinggi pada periode kering dibanding periode
basah; (2) cukup toleran, apabila komponen
bobot kering biji per buah berbeda tidak nyata
pada periode kering dibanding periode basah;
dan (3) rentan, apabila komponen bobot kering
biji per buah nyata lebih rendah pada periode
kering dibanding periode basah7).

Kriteria Tajuk Kakao Tahan
Kering

Kriteria tajuk tahan kering dapat didasarkan
pada karakter morfologi, fisiologi, dan biokimia.
Ketiga karakter tersebut saling berhubungan satu
dengan lainnya. Salah satu senyawa kimia berupa
hormon yang paling sering digunakan terkait
kekeringan yakni asam absisat (ABA). Tanaman yang
mengalami cekaman kekeringan akan mensintesis
ABA sebagai sinyal. Pada tanaman kakao, indikator
kandungan ABA dapat digunakan untuk menentukan
klon yang tahan. Kandungan ABA yang tinggi
dapat diindikasikan sebagai klon tahan kering.

Beberapa kriteria tanaman kakao yang tahan
terhadap kekeringan dapat dilihat dari karakteristik
perakaran, karakter bobot kering dan karakteristik
tajuk yang meliputi stomata, tebal daun, dan
penyesuaian osmotik.

Stomata

 Hingga saat ini, beberapa seleksi jenis
tanaman kakao yang tahan kering didasarkan
atas beberapa aspek morfologi dan fisiologi, salah
satunya adalah karakter stomata. Beberapa
variabel pengamatan stomata antara lain jumlah
stomata, lebar bukaan stomata, konduktansi
stomata yang berimplikasi terhadap konservasi
air dalam tubuh tanaman. Tanaman kakao yang
memiliki jumlah stomata yang banyak dan nilai
lebar bukaan stomata yang besar pada saat
kondisi tercekam kekeringan merupakan tanaman
yang relatif rentan terhadap cekaman9).

Sumber: Zakariyya (2018)
Karakter stomata daun kakao: rentan (a) dan

tahan (b) selama periode kering

Tebal Daun

Selain stomata, tebal daun merupakan
salah satu parameter penting terhadap
ketahanan tanaman kakao terhadap kekeringan.
Kehilangan air akibat transpirasi dapat dikontrol
oleh tahanan kutikula, epidermis, dan lapisan
batas (boundary layers). Adanya peran pada
lapisan epidermis atas, palisade, epidermis
bawah, jumlah stomata per milimeter dalam
menjaga kondisi lengas dalam tanaman. Selain
itu, salah satu penyebab bertambahnya kehilangan
air akibat kekeringan adalah terjadinya
kebocoran membran (membrane leakage) jaringan
tersebut. Penelitian menjelaskan bahwa kriteria
klon kakao tahan ker ing dapat ditentukan
dengan kemampuan sel tanaman menjaga
turgiditas melalui tegangan osmotik air sehingga
tanaman tidak mengalami kondisi defisit air
berlebihan sehingga menyebabkan dehidrasi10).

a

b
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Penyesuaian Potensial Osmotik

Strategi tanaman ketiga adalah dengan
mekanisme melindungi tanaman terhadap
kerusakan sel akibat terpapar cekaman. Tanaman
yang mengalami defisit air akan menjaga potensial
osmotik air tanaman dan lingkungannya sampai
terjadi kondisi rehidrasi atau air cukup untuk
tanaman. Potensial air tanaman umumnya
menurun saat terjadi periode kekeringan atau
ketika potensial osmotik air tanah turun. Untuk
menjaga keseimbangan osmotik di dalam tubuh
tanaman kakao, maka tanaman kakao memiliki
mekanisme yang disebut dengan penyesuaian
potensial osmotik atau biasa disebut osmotic
adjustment.

Pendekatan potensial osmotik dalam daun
yang dapat dihubungkan dengan kondisi lengas
dalam daun melalui pengukuran terhadap
kandungan air nisbi (KAN) dan defisit kejenuhan
air (DKA). Karakter lebih lanjut dapat dilihat
berdasarkan kandungan biokimiawi berupa
antioksidan. Mekanisme tanaman kakao dalam
mengatasi radikal bebas umumnya dengan
menghasilkan senyawa antioksidan baik enzimatis
ataupun non enzimatis. Antioksidan enzimatis pada
tanaman kakao yang berperan dalam menangkal
radikal bebas antara lain superoxida dismutase
(SOD), katalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPX) dan
peroksidase (POX)11).

Penutup
Beberapa kriteria tanaman kakao yang

tahan terhadap kekeringan antara lain dapat
dilihat berdasarkan karakteristik. Perakaran yang
eksploratif, bobot kering yang tinggi, bukaan
stomata yang sempit, daun yang lebih tebal,
dan sintesis osmoregulan pada saat terjadi
cekaman kekeringan.
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  Kerak Miselium pada
Serangan Jamur Akar Coklat:

Studi Kasus Kebun Gaura, Sumba Barat

Febrilia Nur ‘Aini1) dan Sri-Sukamto1)

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

Phellinus noxius merupakan jamur penyebab penyakit jamur akar coklat
(JAC) pada tanaman kakao. Gejala penyakit jamur akar coklat adalah perubahan
warna daun menjadi kekuningan, kemudian diikuti dengan kematian tanaman.
Daun pada tanaman yang sudah mati biasanya masih tetap melekat pada
rantingnya. Infeksi penyakit JAC ini biasanya diikuti dengan tanda penyakit
berupa munculnya kerak miselium yang berwarna coklat karat dan menempelnya
partikel-partikel tanah pada permukaan akar yang sulit untuk dilepaskan. JAC
tidak hanya menginfeksi tanaman kakao di Kebun Gaura Kabupaten Sumba
Barat Daya, tetapi juga menginfeksi tanaman penaung Lamtoro dan Gamelina.

nampak di atas permukaan tanah dapat sangat
bervariasi tergantung pada jenis pohon, umur dan
kondisi lingkungan.

Gejala di atas permukaan tanah pada
umumnya nampak seragam seperti infeksi
penyakit akar lain misalnya akibat penyakit jamur
akar putih ataupun jamur akar merah. Namun,
gejala penyakit JAC pada akar cukup khas dan
berbeda bila dibandingkan dengan gejala penyakit
akibat jamur akar putih (Rigidoporus microporus)
dan jamur akar merah (Ganoderma boninense).
Pada tanaman yang terinfeksi jamur akar coklat,
maka pada permukaan akarnya akan nampak
selubung miselium tebal yang berwarna coklat
karat sampai berwarna kehitam-hitaman. Selain
itu, pada permukaan akar akan diselimuti partikel-
partikel tanah yang yang menempel erat pada
permukaan akar dan biasanya sulit untuk
dilepaskan.

enyakit jamur akar coklat (JAC)
pada kakao disebabkan oleh
jamur P. noxius yang merupakan
jamur patogen yang hidup di

daerah tropis dan subtropis dan dapat ditemukan
tersebar di wilayah Asia Tenggara, Amerika Tengah,
Oseania, Afrika, Karibia, Australia dan Asia
Tengah1). Jamur P. noxius termasuk dalam filum
Basidiomycota, subfilum Hymenomycotina, klas
Agaricomycetes, subklas Agaricomycetidae, ordo
Hymenochaetales dan famili Hymenochaetaceae2).
Karakteristik jamur yang termasuk dalam famili
Hymenochaetaceae adalah tubuh buah berwarna
coklat-kayu manis atau jaringan yang berwarna
kuning emas dan hifa tanpa hubungan ketam.

Tanaman yang terinfeksi oleh jamur akar
coklat akan menunjukkan gejala daun layu dan
kemudian diikuti dengan kematian tanaman.
Biasanya daun yang sudah mengering tetap
menempel pada ranting pohon. Gejala yang
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Kerak Miselium Jamur P. noxius
Kerak miselium atau yang bisa disebut juga

sebagai selubung miselium merupakan miselium
jamur P. noxius yang menyelubungi akar sampai
pangkal batang. Ciri-ciri kerak miselium jamur akar
coklat adalah berwarna coklat kehitaman pada
pangkal, pada bagian ujung berwarna putih
kekuningan dan menempel erat pada pangkal akar/
batang inang3).

Sumber: Nur ‘Aini (2018)
Kerak miselium jamur akar coklat

Pada beberapa lokasi di Kebun Gaura,
ditemukan tanaman yang terinfeksi JAC yang
menunjukkan tanda penyakit berupa kerak
miselium. Bila umumnya kerak miselium ini hanya
menyelubungi pangkal akar, di Kebun Gaura ini
kerak miselium yang ditemukan bervariasi mulai
dari pangkal akar sampai menyelubungi batang
dan memiliki ketinggian sekitar satu meter dari
atas permukaan tanah.

Sumber: Nur ‘Aini (2018)
Kerak miselium jamur akar coklat (Phellinus noxius)
yang muncul dari pangkal batang sampai dengan jorget

Sumber: Nur ‘Aini (2018)
Gejala penyakit akar coklat pada kakao

Sumber: Nur ‘Aini (2018)
Partikel tanah yang menempel pada akar kakao dan

sulit untuk terlepas

Tanda penyakit lain yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi jamur P. noxius adalah
munculnya badan buah pada pokok tanaman yang
terinfeksi. Badan buah jamur akar coklat bila
terbentuk akan memiliki ciri-ciri morfologi tipis,
keras, terbentuk di pangkal batang dan mengelilingi
batang kakao yang terinfeksi. Ujung badan buah
(bagian atas) mula-mula berwarna putih dan
berangsur-angsur berubah menjadi kuning
kecoklatan dan bagian dasar berubah menjadi
coklat kehitaman. Tebal badan buah sekitar 1 cm
dengan tinggi sekitar 25-30 cm. Akan tetapi, badan
buah ini jarang terbentuk pada saat terjadi infeksi.
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Kerak Miselium Jamur P. noxius
pada Tanaman Penaung

Di Kebun Gaura, JAC tidak hanya menyerang
kakao, tetapi juga menyerang lamtoro dan
Gamelina yang difungsikan sebagai tanaman
penaung. Risiko serangan JAC terhadap tanaman
penaung memang sangat mungkin terjadi
dikarenakan jamur P. noxius mempunyai kisaran
inang yang luas mulai dari angiospermae hingga
gymnospermae4). Sampai saat ini dilaporkan
terdapat lebih dari 200 spesies tanaman dari 59
famili berperan sebagai inang patogen2). Di Indonesia,
P. noxius dilaporkan telah menyerang beberapa
tanaman perkebunan.

Sebagian besar jamur dari genus Phellinus
bersifat sebagai saprofit di alam dan merupakan
patogen lemah. Pada ekosistem hutan, P. noxius
berperan sebagai wood decay fungi pada kayu-
kayu yang sudah lapuk, tetapi pada tanaman
perkebunan monokultur jamur ini bersifat
patogenik karena mematikan tanaman. Hanya
sedikit spesies yang dilaporkan sebagai patogen
kuat dan P. noxius merupakan salah satu spesies
yang bersifat sebagai patogen dan bersifat parasit
fakultatif5).

Sumber: Nur ‘Aini (2018)
Kerak Miselium jamur P. noxius yang muncul dari

pangkal akar dan mencapai ketinggian
± 1 meter di Sumba

Daftar tanaman inang jamur akar coklat di Indonesia
Famili Spesies Nama lokal
Anacardiaceae Anacardium occidentale Jambu mete
Arecaceae Cocos nucifera Kelapa

Elaeis guineensis Kelapa sawit
Bombacaceae Gossypium sp. Kapas
Dipterocarpaceae Dryobalanops camphora Kapur barus
Euphorbiaceae Hevea brasiliensis Karet
Fabaceae Erythrina subumbrans Dadap

Leucaena leucocephala Lamtoro
Lauraceae Cinnamomum burmannii Kayu manis
Malvaceae Ceiba pentandra Kapuk

Theobromae cacao Kakao
Moraceae Artocarpus heterophyllus Nangka

Artocarpus camansi Kluwih
Rubiaceae Coffea sp. Kopi

Cinchona spp. Kina
Theaceae Camellia sinensis Teh
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Kerak miselium jamur P. noxius pada pohon Lamtoro
(Leucaena sp.) di Sumba

Kerak miselium jamur P. noxius pada pohon Gamelina
(Gmelina arborea) di Sumba

Kebun Gaura memiliki luas 372 hektar, yang
secara geografis terletak di Kecamatan Lamboya,
Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan
klasifikasi Schmidt & Ferguson, Kebun Gaura
memiliki tipe iklim B (basah) dengan banyaknya
curah hujan tahunan berkisar antara 2.500 mm.
Kebun Gaura merupakan area perkebunan yang
ditanami antara lain kakao, cengkeh dan jambu
mete.

Pada tahun 2018, area kebun yang terserang
oleh penyakit jamur akar dan mengalami hiaten
adalah seluas 101 ha. Berdasarkan perhitungan
rumus luas serangan, maka akan diperoleh
persentase luas serangan (LS) di dalam kawasan
Kebun Gaura yaitu sebanyak:

101LS =  x 100% = 27,15%
372

Angka persentase tersebut merupakan hal
yang perlu segera ditangani dengan serius, karena
serangan tersebut sudah termasuk dalam kategori
berat. Jika serangan penyakit jamur akar terus
berlanjut, maka kemungkinan besar seluruh blok
di dalam kawasan Kebun Gaura akan terserang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Serangan Jamur P. noxius

Distribusi penyakit JAC dipengaruhi oleh
faktor abiotik (suhu, pH, kelembapan) dan jenis
tanah, serta faktor biotik seperti jenis tanaman
inang dan stadium pertumbuhan tanaman. Jamur
P. noxius akan tumbuh optimal pada kondisi asam
dengan tingkat pH 3,5 dan pertumbuhan jamur
terhambat pada pH 7,5. Jamur P. noxius tidak
ditemukan pada tanah dengan kondisi pH yang
ekstrem dan lebih sering ditemukan pada tanah
dengan kisaran pH 5 sampai pH 82). Jamur P. noxius
termasuk dalam kategori jamur yang tumbuh
optimal pada suhu tinggi. Suhu optimum
pertumbuhan jamur adalah pada suhu 25–30OC
dan tidak dapat tumbuh pada suhu di bawah 4OC
atau di atas 40OC.

Jamur P. noxius banyak ditemukan pada
tanah dengan tekstur pasiran dan geluh pasiran.
Di kebun-kebun dengan tipe tanah ini, infeksi
penyakit akar cukup merusak dan menyebabkan
kematian tanaman dengan pola sebaran yang
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sangat cepat dari satu pohon ke pohon lain.
Penyakit JAC menular melalui kontak langsung
antara akar sakit dan sehat sehingga tipe tanah
pasiran mempercepat proses infeksi karena akar
tanaman sehat dapat menjalar di tanah lebih
cepat daripada di tanah lempungan terutama jika
sumber infeksi seperti tunggul dan sisa-sisa
tanaman akar sakit tidak dibersihkan, maka dapat
menularkan penyakit pada tanaman sehat. Jamur
P. noxius dapat bertahan selama 4–10 tahun
setelah tanaman inang mati6). Adanya bekas
tanaman kakao dan penaung mati yang kemudian
hanya dipotong bagian atasnya dan tonggak-
tonggak yang masih tersisa dibiarkan begitu saja
akan menyebabkan sumber inokulum penyakit
terus menerus ada di dalam tanah dan pada
akhirnya penyakit terus menular dan menyebar.

Penutup
Kerak miselium merupakan salah satu tanda

penyakit Jamur Phellinus noxius penyebab
penyakit jamur akar coklat. Di Kebun Gaura, kerak
miselium tidak hanya terdapat di pangkal akar,

tetapi juga menyelubungi batang kakao dan pohon
penaung. Beberapa faktor yang mempengaruhi
tingkat serangan jamur P. noxius antara lain faktor
tekstur tanah, pH tanah, iklim yang sesuai dan
keberadaan inokulum.

Sumber Pustaka

1)Chang, T.T. (1995). Decline of nine tree species
Associated with brown root rot caused by Phellinus
noxius in Taiwan. Plant Disease, 79, 962–965.

2)Semangun, H. (2000). Penyakit-penyakit tanaman
perkebunan di Indonesia. Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.

3)Ann P.J.; T.T. Chang & W.H. Ko (2002). Phellinus noxius
brown root rot of fruit and ornamental trees in
Taiwan. Plant Disease, 86, 820–826.

4)Corner, E.J.H. (1932). The identification of the brown root
fungus. The Garden’s Bulletin Straits Settlements,
5, 317–350.

5)Brooks, F.E. (2002). Brown root rot disease in American
Samoa’s tropical rainforest. Pacific Science, 56,
377–387.

6)Chang, T.T. (1996). Survival of Phellinux noxius in soil
and in the roots of dead host plants. Phytopathology,
86, 272–276.
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Collembola: Salah Satu Fauna Tanah
di Pertanaman Kakao

Dwi Suci Rahayu1)

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

Di dalam ekosistem pertanian seperti kebun kakao terdapat berbagai
kelompok makhluk hidup yang saling tergantung satu sama lain membentuk
komunitas biotik. Tanaman kakao tumbuh bersama-sama dengan berbagai
jenis tanaman lain untuk memperoleh unsur hara, air dari dalam tanah dan
udara serta energi dari sinar matahari. Tanaman-tanaman tersebut dimakan
oleh berbagai jenis binatang pemakan tumbuhan/herbivora termasuk serangga
hama, sedangkan binatang pemakan tumbuhan akan dimakan oleh binatang
pemakan daging. Collembola merupakan salah satu fauna tanah yang
bermanfaat sebab salah satuu fungsinya sebagai indikator kesuburan dan
pencemaran di tanah. Peranan Collembola bermanfaat untuk perkebunan kakao.

auna tanah dapat diklasifikasi-
kan menjadi 3 kelompok berdasar-
kan ukuran panjang tubuhnya,
yaitu mikrofauna, mesofauna, dan

makrofauna. Collembola termasuk kelompok
mesofauna yang ukuran panjang tubuhnya ± 0,25-
8,00 mm dan ukuran terbesar yang hidup di tanah
adalah ± 5 mm. Collembola umumnya dikenal sebagai
organisme yang hidup di tanah dan memiliki peran
penting sebagai perombak bahan organik tanah.
Collembola dikenal juga dengan istilah Springtail
(ekor pegas) karena sifat dari ekor Collembola yang
seperti pegas. Serangga yang termasuk dalam ordo
Collembola terbagi atas beberapa famili yaitu
Ocychiuridae, Podiridae, Hypogastruridae, Entomo-
brydae, Isotomidae, Sminthuridae, dan Neelidae.

Ciri-ciri Umum Collembola
Collembola merupakan Hexapoda yang

tubuhnya dilengkapi seta tetapi tidak bersayap
(Apterigota). Bentuk tubuhnya bervariasi ada

yang gilik, oval atau pipih dorsal-ventral. Ukuran
Collembola berkisar antara 0,25 –8,00 mm. Warna
tubuhnya bervariasi, putih, kuning, jingga, merah
merona hitam, abu-abu, dan bahkan ada yang
berwarna polos, bernoda bahkan bergaris-garis
warna tertentu. Collembola memiliki antena 4-6
ruas, dapat lebih pendek dari kepala atau lebih
panjang dari seluruh tubuhnya. Antena jantan
kadang mengalami modifikasi sebagai organ
penjepit. Antenna mempunyai seta kemosensorik
dan ujung antena bentuknya bervariasi. Di
belakang antena terdapat sepasang mata oseli
dan organ yang menyerupai cincin atau roset yang
dikenal sebagai sensor penciuman. Tipe mulut
dari serangga ini adalah mengunyah, tetapi
dengan variasi bentuk maxilla dan mandibula
antara lain panjang, runcing seperti stilet, bersatu
dengan sisi labium membentuk sebuah lubang
kerucut di dalam sehingga bagian mulut yang lain
nampak melekuk ke dalam2&4).

Bagian toraks dibagi menjadi 3 ruas dan
terdapat tiga pasang tungkai, masing-masing tungkai
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dibagi menjadi subkoksa, koksa, trokanter, femur,
tibiotarsus dan pretarsus. Bentuk lain yang unik
dan tidak dijumpai pada serangga lainnya adalah
abdomennya yaitu abdomen terdiri dari enam ruas,
pada bagian ventral ruas pertama terdapat tabung
ventral atau kolofor yang merupakan organ
tambahan yang memungkinkan Collembola untuk
melekat dan berjalan di permukaan tanah. Selain
itu, organ ini juga dapat digunakan untuk meng-
hisap air dari alam bebas. Ruas ketiga terdapat
retinakulum dan ruas keempat terdapat furka.
Furka terdiri dari bagian basal, manubrium,
sepasang dens dan mukro berduri atau berlamela.
Celah genital jantan atau betina terdapat pada
abdomen kelima, celah anal berada pada abdomen
keenam4).

Ekor pegas Collembola mempunyai struktur
bercabang (furka) pada bagian ventral ruas abdomen
keempat. Fungsi organ ini sebagai alat melompat
dengan cara kerja mirip pegas sehingga mampu
melompat hingga 75-100 mm. Dalam keadaan
istirahat, furka akan terlipat ke depan di bawah
abdomen dan dijepit oleh retinakulum. Retinakulum
atau tenakulum merupakan embelan berbentuk
capit yang terdapat pada bagian ventral abdomen
ke tiga. Ketika otot berkontraksi, furka kembali ke
posisi tidak lentur kemudian akan memukul
substrat sehingga mendorong Collembola tanah
ke udara4).

Collembola tidak mengalami metamorphosis
sempurna, tetapi hanya terjadi pergantian kulit
sebanyak 5-6 kali. Bentuk pradewasa dan dewasa
mirip satu dengan yang lainnya. Kedua bentuk
stadia tersebut dibedakan oleh ukuran, jumlah
seta dan tidak adanya organ genitalia pada stadia
pradewasa. Persamaan penampilan ini mem-
permudah pengenalan sampai taraf takson
tertentu. Pergantian kulit tetap berlangsung
meskipun telah mencapai kematangan alat
reproduksi, biasanya dapat berlangsung 3-12 kali.
Kenyataan ini sering menimbulkan permasalahan
dalam taksonomi, karena pergantian kulit tersebut
Collembola mengalami perubahan nisbah ukuran
organ-organ tertentu. Periode perkembangan
pertumbuhan Collembola bervariasi bergantung
pada jenisnya, berkisar dari beberapa hari sampai
beberapa bulan4).

Laju pertumbuhan Collembola berhubungan
dengan temperatur dan makanan. Temperatur
yang lebih tinggi mempercepat laju pertumbuhan

dan pergantian kulit. Pada beberapa spesies
terutama yang berada di daerah tropis Collembola
dapat melakukan empat kali regenerasi,
sedangkan di luar daerah tersebut hanya dapat
mengalami satu kali. Collembola mengalami
pergantian morfologi (bentuk) secara perlahan
selama periode tertentu. Ukuran badan relatif
meningkat hingga kepala, seta dorsal mengalami
pergantian kulit, segmen antena memanjang, lekuk
genital berkembang menjadi operculi dan pola-
pola seta, furcula membesar, kombinasi dan pola
warna berkembang1).

Collembola berkembang biak dengan
bertelur dan diletakkan secara tunggal di dalam
semak-semak. Seekor betina mampu bertelur
sekitar 90-150 butir selama hidupnya.

Habitat dan Distribusi Collembola
Collembola biasanya dapat ditemukan

permukaan tanah yang banyak mengandung
humus dan seresah. Habitat yang disukai
Collembola yaitu tanah yang berhumus tebal,
lembab tidak basah dan tidak terkena cahaya
matahari secara langsung. Habitat seperti ini
berkisar pada kedalaman tanah 0 cm sampai 15 cm.
Namun ada juga informasi lain yang menyebutkan
bahwa lapisan tanah yang mengandung individu
Collembola tanah paling tinggi adalah permukaan
tanah (0-2,5 cm). Pada lapisan ini paling banyak
ditemukan jamur dan sisa bahan organik sebagai
pakan Collembola tanah. Kedalaman tanah yang
berbeda mempunyai keanekaragaman dan
populasi Collembola tanah yeng berbeda pula.
Kedalaman tanah juga menentukan ciri morfologi
yang berkaitan dengan pemilihan habitat. Ukuran
tubuh menentukan seleksi habitat yang dihuni
Collembola tanah. Collembola juga dapat hidup
di tempat yang tersembunyi seperti pada jamur,
reruntuhan pohon, di bawah kulit kayu, gua sarang
kelelawar, laut, pesisir pantai dan air tawar4).

Distribusi Collembola sangat luas karena
dapat ditemukan di berbagai macam habitat.
Pemencaran Collembola bisa melalui bantuan
partikel tanah dan bahan organik, bisa juga
dengan bantuan angin atau air. Collembola
teresterial sangat terpengaruh oleh sifat tanah,
sehingga pada keadaan tanah tertentu hanya
dapat hidup kelompok Collembola tertentu.
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Peranan Collembola
Keanekaragaman mesofauna dan makrofauna

tanah berkaitan erat dengan bahan organik
tanaman yang ditambahkan pada tanah. Fauna
tanah berpengaruh terhadap proses-proses
biologi tanah di antaranya adalah proses
pelapukan dan peruraian bahan organik. Hasil
penelitian juga menunjukkan adanya hubungan
yang positif antara laju dekomposisi bahan organik
tanaman dengan jumlah individu mesofauna dan
makrofauna dalam tanah. Apabila terjadi kenaikan
laju dekomposisi bahan organik tanaman, maka
akan diikuti oleh kenaikan jumlah individu
mesofauna dan makrofauna tanah. Sebaliknya,
apabila laju dekomposisi mengalami penurunan
maka jumlah individu mesofauna dan makrofauna
tanah juga akan mengalami penurunan5).

Collembola dapat dipakai sebagai indikator
tingkat kesuburan tanah. Pada keadaan tanah
yang berbeda, akan menunjukkan angka populasi
Collembola yang berbeda pula. Sehingga ukuran
populasi suatu tempat dapat menunjukkan sifat/
keadaan tanah tempat tersebut. Peranan
Collembola ini sudah pernah diterapkan di area
revegetasi tailing timah di Pulau Bangka3).
Pemanfaatan fauna tanah dari kelompok invertebrata
sebagai pemantauan keberhasilan revegetasi
memiliki keunggulan tersendiri, diantaranya lebih
hemat biaya dan menghasilkan informasi kondisi
lingkungan yang lebih tinggi dibanding kelompok
vertebrata dan tanaman4).

Keragaman jenis dan kemelimpahan Collembola
terkait dengan kontaminasi logam berat, dapat
memonitor tingkat pencemaran dalam tanah3).
Selain itu, Collembola juga dapat berfungsi
sebagai indikator terhadap dampak penggunaan
herbisida serta sebagai faktor penyeimbangan
fauna tanah2). Hal ini dikarenakan Collembola
mudah diidentifikasi dan dapat ditemukan dalam
jumlah yang banyak. Penggunaan herbisida
ternyata dapat menurunkan populasi Collembola
diikuti oleh penurunan populasi mikroartropoda
tanah lain yang memanfaatkan Collembola
sebagai sumber pakan.

Dalam hubungannya dengan kelembaban,
Collembola tanah dimungkinkan untuk menjadi
indikator keadaan air tanah. Kandungan air tanah
akan mempengaruhi komposisi jenis tertentu dari

komunitas Collembola dalam tanah. Jika terjadi
kekeringan atau kebanjiran, beberapa jenis
Collembola melakukan migrasi ke lapisan tanah
yang lebih dalam.

Faktor abiotik seperti suhu tanah dan
kelembaban dapat mempengaruhi komunitas
Collembola tanah. Setiap kenaikan suhu lebih dari
4OC di hutan pinus Latvia utara kekayaan spesies
Collembola tanah mengalami penurunan.
Kelembaban tanah memainkan peranan penting
dalam penyebaran Collembola tanah. Kelembaban
merupakan penyebab utama rendahnya tingkat
populasi Collembola pada bulan-bulan kering.
Beberapa spesies Collembola peka terhadap
kelembaban tanah sehingga variasi komposisi
spesies dan populasi berbeda.

Koleksi Collembola di Pertanaman
Kakao

Koleksi Collembola yang hidup dipermukaan
tanah di pertanaman kakao dilakukan di Kebun
Percobaan Kaliwining, Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia. Collembola ditangkap
menggunakan pitfall trap yang dipasang di sepuluh
titik pengambilan. Lokasi pengambilan sampel
dilakukan pada pertanaman kakao dengan
penaung lamtoro, jarak tanam 3 x 3. Sampel yang
tertangkap kemudian dipisahkan dari kotoran dan
serangga lain, selanjutnya diidentif ikasi di
laboratorium. Famili Collembola yang ditemukan
diantaranya Entomobrydae, Isotomidae dan
Hypogastruidae.
Ciri-ciri Famili Isotomidae:
 Merupakan family yang jumlahnya banyak dan

hidup di berbagai habitat.
 Isotomidae berwarna putih, putih kuning, dan

hijau sampai biru, coklat dan ungu tua dengan
garis-garis longitudinal atau pita-pita transversal.

 Tubuh memanjang, tidak bersisik dan jika
memiliki seta bentuknya sederhana.

 Abdomen memiliki 6 ruas yang jelas terlihat. Ruas
abdomen ketiga dan keempat kira-kira sama
panjang dengan panjang garis tengah ruas
abdomen ketiga.

 Ruas tubuh nampak mampat dan berlekatan
satu dengan yang lain.
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 Pada sisi ventral segmen abdomen keempat
terdapat ekor atau furkula (ekor pegas yang
berfungsi untuk melompat).

Ciri-ciri Famili Entomobrydae:
 Entomobryidae memiliki ukuran tubuh panjang

dan lebih besar dari family Isotomidae.
 Berwarna kecoklat-coklatan atau keputih-

putihan dan beberapa jenis ada yang memiliki
warna tubuh dengan kombinasi yang unik.

 Memiliki antena panjang, memiliki abdomen
enam ruas dan ruas abdomen keempat sangat
besar. Protoraks menyusut, biasanya tidak
terlihat dari atas dan tidak memiliki rambut-
rambut duri atau seta di bagian dorsal.

 Tubuh bersisik dan jika ada seta bentuknya
seperti gada. Furkula berkembang dengan baik.

Ciri-ciri Famili Hypogastruidae:
 Memiliki ukuran tubuh dengan panjang 1-2 mm,

tidak bergranula dan tidak memiliki pseudoseli.
 Memiliki furkula dengan ukuran kecil, bahkan

ada yang tidak ada furkulanya.
 Warna tubuhnya ada yang kekuningan,

kecoklatan, orange, biru, dan kehijauan.5 mm

Penutup
Keberadaan Collembola tanah sebagai

bagian dari komunitas fauna tanah memiliki

peranan yang penting dalam memantau kesuburan
tanah, maka kajian terhadap pemanfaatan
kelompok invertebrata ini sangat diperlukan.
Dengan pendekatan ini diharapkan dapat
menghasilkan informasi kondisi lingkungan yang
lebih tinggi dibandingan dengan kelompok
vertebrata dan tanaman serta lebih menghemat
biaya. Selain itu, juga diharapkan untuk mengetahui
dampak pengolahan tanah yang disertai peng-
gunaan herbisida terhadap penurunan kualitas
lahan.

Sember Pustaka
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Rizosfer Gulma Siam di Tanah Batuan Vulkanik
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Biodiversitas, 4, 309-313.
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Contoh Collembola yang ditemukan di kebun kakao KP. Kaliwining (Rahayu, 2018)
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Potensi Pupuk Organik Kascing (Bekas Cacing)
untuk Perkebunan Kopi dan Kakao

Dedi Anwar1) dan Niken Puspita Sari1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman No 90 Jember 68118

Proses pengomposan secara alami untuk mendapatkan pupuk organik
memerlukan waktu yang cukup lama, yakni sekitar delapan minggu dimana
proses ini dianggap kurang efisien1). Lamanya produksi kompos disebabkan
karena adanya kandungan selulosa yang terdapat pada bahan pengomposan
yang tidak mudah terdegradasi oleh mikroba pengompos. Solusi paling nyata
untuk mendegradasi selulosa lebih cepat yaitu dengan menambahkan cacing
tanah (L. rubellus) pada proses pengomposan atau bisa disebut
vermicomposting.

ermicomposting berasal dari
bahasa latin Vermis yang berarti
cacing, vermicomposting berarti
membuat pupuk kompos dari
sampah biodegradable menjadi

pupuk dengan mutu tinggi dengan bantuan cacing
tanah (L. rubellus)2). Proses produksi pupuk
organik dengan aktivator cacing tanah
menggunakan kotoran sapi sebagai bahan baku,
yang akan dicampurkan dengan cacing tanah.

Pupuk Kascing
Kascing adalah pupuk organik yang diambil

dari media tempat hidup cacing. Media tempat
hidup cacing bermacam macam diantaranya
sampah organik, serbuk gergaji, kotoran ternak,
jerami, dan lain-lain. Kompos cacing tanah atau
terkenal dengan Kascing yaitu proses pengomposan
yang melibatkan organisme makro seperti cacing
tanah. Kerjasama antara cacing tanah dengan
mikroorganisme tanah memberi dampak proses
penguraian berjalan dengan baik3). Dikarenakan
kascing mengandung unsur hara yang dibutuhkan

tanaman seperti nitrogen, fosfor, mineral, vitamin,
dan nilai C/N-nya kurang dari 20, maka Kascing
dapat digunakan sebagai pupuk1).

 

Sumber: Anwar (2018)
Rumah produksi kascing

Sumber: Anwar (2018)
Proses pemanenan kascing
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Jenis Cacing
Jenis cacing yang digunakan untuk proses

vermicomposting adalah L. rubellus merupakan
spesies cacing tanah yang berhubungan dengan
L. terrestris. Biasanya berwarna ungu kemerahan
atau ungu kemerahan, warna warni di bagian
punggung, dan bagian perut kuning pucat.
Scientific classification 4)

Kingdom : Animalia
Filum : Annelida
Kelas : Clitellata
Sub-kelas : Oligochaeta
Ordo : Haplotaxida
Famili : Lumbricidae
Genus : Lumbricus
Spesies : L. rubellus
Nama Ilmiah : Lumbricus rubellus (Hoffmeister,

1843)

L. rubellus

Pembuatan Pupuk Kascing
Pembuatan pupuk Kascing adalah sebagai

berikut:

A. Bahan dan Alat

1. Wadah (tempat) peternakan cacing (dapat
dibuat dari kotak kayu) atau karung plastik.

2. Cacing 2 kg.
3. Bahan organik berserat tinggi  (jerami, batang

pisang, sabut kelapa, kertas) yang telah
dikeringanginkan 5 kg.

4. Air secukupnya.
5. Pakan untuk cacing (sayuran yang telah digiling

atau kotoran ternak yang telah diencerkan).  

B. Cara Kerja

1. Bahan organik yang digunakan tidak berbau
menyengat, kemudian dikeringanginkan (tidak
dibawah sinar matahari), selama pengeringan
dilakukan juga penyiraman setiap hari dan
pembalikan 3 hari sekali selama 1-2 minggu.

2. Apabila bahan nomor 1 suhunya sudah stabil,
kemudian dimasukkan  ke  dalam  kotak  kayu
yang telah dilapisi plastik atau dimasukkan ke
dalam karung plastik. Perbandingan ukuran
kotak kayu dan cacing kira-kira 1 x 1 x 0,10 m
: 2000 ekor cacing.

3. Masukkan cacing ke dalam wadah nomor 2,
kemudian masukkan cacing ke dalamnya,
wadah sebaiknya ditutup dengan potongan
batang pisang agar terlindungi dari sinar
matahari dan cacing menyukai tempat yang
lembah serta dingin.

4. Cacing dipelihara selama 6 minggu dengan
memberi pakan setiap 1 hari sekali sebanyak
berat cacing yang dimasukkan (bila cacing
dimasukkan 100 garam maka pakan yang
diberikan juga 100 gram).

5. Selama proses pembuatan amati dan catat
keadaan suhu setiap hari dengan meng-
gunakan termometer.

6. Pemanenan, dapat dilakukan apabila bahan
organik yang diberikan telah habis dimakan
oleh cacing dan telah menampakkan butiran
kotoran cacing.

7. Pemanenen dilakukan dengan cara
menumpukkan bahan (Kascing) menjadi
gundukan agar cacing turun ke bawah
gundukan menghindari sinar matahari.

8. Kascing dikeringanginkan lalu diayak.
Pengayakan bertujuan untuk mendapatkan
Kascing yang halus dan dapat mengambil
cacing dan telur.

9. Cacing yang telah dipanen dapat digunakan
lagi untuk proses pembuatan Kascing
selanjutnya.
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Keuntungan Pupuk Kascing
untuk Perkebunan Kopi dan
Kakao

Kebutuhan bahan organik untuk tanaman
kopi dan kakao meningkat dosisnya saat fase
tanaman menjadi TM (Tanaman Menghasilkan),
selain itu dalam proses persiapan lahan juga
memerlukan adanya bahan organik yang terlebih
dahulu dimasukan ke lubang tanam untuk
perbaikan struktur tanah. Hal ini menjadikan pupuk
Kascing bisa menjadi pilihan untuk dapat
digunakan sebagai bahan organik pada
perkebunan kopi dan kakao. Selain itu dengan
vermicomposting dapat mempersingkat waktu
produksi pupuk kompos. Dengan bantuan

cacing dalam pembuatan pupuk kompos, hanya
diperlukan separuh waktu dari pembuatan pupuk
kompos konvensional5).

Cara Aplikasi Kascing
Cara aplikasi Kascing pada tanaman kopi

dan kakao bisa dengan aplikasi pada rorak
maupun juga biopori. Aplikasi Kascing pada rorak
disesuaikan dengan dosis kebutuhan bahan
organik. Kebutuhan bahan organik sebelumnya
dihitung dari sampel tanah yang sudah dianalisis
dan dibuat rekomendasi pemupukannya. Rorak
dibuat sejajar garis kontur, ukuran P x L x D =
100 x 30 x 30 cm.

Perbandingan Kandungan hara kompos cacing dengan kompos konvensional
 Jenis Limbah Organik P (% bk) K (% bk) Ca (% bk) Mg (% bk) NO3 (ppm) NH4 (ppm)
 Kotoran sapi (cacing) 0.18 0.41 0.59 0.08 259.4 141.5
 Kotoran sapi (konvensional) 0.11 0.19 0.35 0.05 8.8 117.1
 Kotoran babi (cacing) 1.64 1.76 2.27 0.72 110.3 2040.0
 Kotoran babi (konvensional) 1.05 1.49 1.56 0.45 31.6 858.4
 Limbah kentang (cacing) 0.22 3.09 1.37 0.34 1428.0 681.8
 Limbah kentang 0.19 1.94 0.91 0.24 74.6 1982.5
 (konvensional)
Sumber: Edwards and Neuhauser (1988).

 

Aplikasi kascing pada rorak
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Biopori merupakan lubang-lubang dalam
tanah sebagai salah satu cara konservasi tanah
dan air. Cara pembuatan biopori untuk tanaman
kopi dan kakao sebagai berikut7):
1. Lubang biopori dibuat dengan jarak 50 cm dari

batang pokok dengan kedalaman 80-100 cm.
2. Di setiap tanaman dibuat 4 lubang biopori yang

mengelilingi tanaman.
3. Lubang biopori yang telah dibuat diisi dengan

bahan organik sampai penuh.
Bahan organik yang digunakan bisa meng-

gunakan Kascing. Untuk pengeboran lubang
biopori bisa menggunakan bor manual maupun
bor mesin.

Sumber: Anwar (2018)
Pembuatan lubang biopori dengan mesin bor dan

dengan bor manual

Penutup
Kebutuhan akan adanya bahan organik

menjadi hal yang penting bagi perkebunan kopi
dan kakao. Kascing dapat menjadi solusi untuk
dikembangkan menjadi pupuk organik karena
pembuatan pupuk Kascing dengan bantuan
cacing tanah hanya diperlukan separuh waktu
dari pembuatan pupuk kompos konvensional.
Selain itu Kascing mengandung unsur hara
yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen,
fosfor, mineral, vitamin, karena mengandung
unsur hara yang lengkap, apalagi nilai C/N nya
kurang dari 20.

Sumber Pustaka

1)Simanungkalit, R.D.M.; D.A. Suriadikarta; R. Saraswati;
D. Setyorini & W. Hartatik (2006) “Organic Fertilizer
and Biofertilizer”, Balai Besar Litbang Sumberdaya
Lahan Pertanian Badan Penelitian dan
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2)Kuruparan, P.; T. Norbu; A. Selvam (2005).  “Vermicomposting
as an Eco tool in Sustainable Solid Wate Management”,
Anna University.

3)Crop Nutrient Over the Conventional Compost &
Protective Soil Conditioner Against the Destructive
Chemical Fertilizers for Food Safety and Security,
Am-Euras. Journal Agriculture & Environment
Science, 5, 01-55.

4)http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricus_rubellus , diakses
11 Mei 2018.
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Canada.
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in waste and environmental management. SPB
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Hubungan Kualitas Citarasa Kopi
dengan Harga Jual:

Studi Kasus di Kafe Cibinong

Andi Dharmawan1) dan Bayu Setyo Abdurrizal1)

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

Kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang banyak digemari
oleh masyarakat karena citarasanya yang khas. Karakteristik citarasa kopi dapat
dikaji dengan cara mengevaluasi sensori menggunakan panca indera untuk
menilai warna, tekstur, aroma, dan rasa. Salah satu kopi yang paling dikenal
oleh penikmat kopi adalah kopi Arabika Mandailing dari Sumatera Utara.
Beberapa kafe (coffee shop) di daerah Cibinong menjual kopi tersebut dengan
harga yang bervariasi. Perbedaan harga tersebut belum dapat dipastikan sesuai
dengan kualitas citarasanya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara harga dengan kualitas citarasa secangkir kopi
Arabika Sumatera Mandailing pada kafe yang disurvei sehingga masyarakat
atau penikmat kopi dapat memilih tempat yang tepat untuk menikmati secangkir
kopi dengan citarasa terbaik tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

alah satu komoditas perkebunan
yang banyak dibudidayakan di
Indonesia adalah kopi. Tanaman ini
banyak ditanam pada daerah
ketinggian lebih dari 450 m dpl. dan

suhu berkisar antara 15 sampai 21OC. Kopi
digemari oleh masyarakat karena citarasanya
yang khas. Citarasa kopi ditentukan oleh beberapa
faktor, diantaranya cara budidaya, cara panen,
metode pengolahan hingga penyimpanannya1).
Sebelum kopi digunakan sebagai bahan minuman,
terlebih dahulu dilakukan proses penyangraian
(roasting). Dengan proses penyangraian akan
mengubah kandungan kimiawi, susut bobot,
ukuran, serta perubahan warna biji yang ber-
pengaruh terhadap citarasa2).

Citarasa kopi dapat dikaji karakteristiknya
dengan cara evaluasi sensori menggunakan
panca indera untuk menilai warna, rupa, bentuk,
tekstur dan rasa3). Citarasa kopi dipengaruhi oleh
kadar air, kandungan lemak, dan kadar kafein.
Senyawa kafein memberikan citarasa khas kopi
sehingga menjadikan kopi sebagai minuman
penyegar yang digemari oleh banyak orang.
Kadar kafein dalam suatu sajian minuman kopi
dapat menjadi indeks mutu organoleptik4).

Indeks mutu organoleptik dapat dinilai juga
berdasarkan pada pedoman Uji Citarasa dari
Specialty Coffee Association of America (SCAA). Syarat
mutu fisik kopi spesial adalah tidak ada cacat
primer (primary defects) maupun cacat sekunder
(secondary defects). Parameter penilaian citarasa
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kopi arabika antara lain aroma bubuk kopi (fragrance)
dan seduhan, rasa (flavor), kesan setelah menyeruput
kopi (aftertaste), keasaman (acidity), kekentalan (body),
keseimbangan rasa (balance), keseragaman
(unifomity), tanpa cacat rasa (clean cup), kemanisan
(sweetness), dan tingkat kesukaan (overall).

Salah satu jenis kopi yang disukai oleh
penikmat kopi adalah kopi Arabika Mandailing dari
Sumatera Utara. Letak geografis asal kopi adalah
salah satu faktor yang menentukan citarasa kopi.
Kopi arabika dari Sumatera Utara dikenal dengan
karakteristik citarasa rempah-rempah (spicy), dan
sedikit rasa seperti tanah basah (earthly). Jumlah
produksi kopi arabika di Sumatera Utara pada
tahun 2015, sebesar 49.085 ton6). Beberapa kafe
di Cibinong, Bogor, Jawa Barat menjual kopi Arabika
Mandailing, Sumatera Utara dengan harga
bervariasi sehingga survei ini dilakukan untuk
membandingkan kualitas citarasa dengan harga
yang ditawarkan oleh kafe-kafe tersebut dari
sumber kopi yang sama.

Klasifikasi Derajat Sangrai Biji Kopi
Klasifikasi derajat sangrai kopi mengindikasi-

kan tingkat kematangan biji kopi sangrai.
Klasifikasi tersebut dapat diprediksi melalui warna
serbuk kopi yang diukur menggunakan alat
pengukur warna (Color meter). Selain itu, warna
juga digunakan untuk mengontrol konsistensi dan
kualitas produk kopi7). Berdasarkan hasil
pengamatan warna sampel bubuk kopi sangrai
yang diambil dari beberapa kafe yang ada di
Cibinong (Branded) dan dua kedai kopi lokal,
termasuk dalam kategori medium hingga gelap
(medium to dark) dengan nilai agtron bervariasi
antara 35 sampai 40.

Semakin tinggi suhu dan lama waktu
penyangraian akan menurunkan tingkat
kecerahan bubuk kopi yang dihasilkan. Proses
sangrai menyebabkan perubahan warna yang
disebabkan oleh reaksi maillard9). Reaksi maillard
adalah reaksi pencoklatan non enzimatik yang

Kenampakan dan warna bubuk kopi sampel Arabika Mandailing
pada beberapa Kafe di Cibinong, Bogor, Jawa Barat
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memproduksi senyawa kompleks bergugus
karbonil (gugus reduksi) dan bergugus amino10).
Hasil pengamatan menunjukan bahwa sampel
kopi kafe branded 1 lebih gelap dibandingkan
sampel lainnya karena nilai agtronnya 35 atau
yang paling rendah dibandingkan sampel lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa biji kopi disangrai pada
suhu tertentu dengan waktu yang lebih lama
sehingga menyebabkan warna menjadi lebih hitam
kecokelatan. Berbeda dengan sampel kopi dari
kafe lokal pertama yang menyangrai biji kopi
berwarna kecokelatan lebih cerah dibandingkan
dengan sampel lainya dengan nilai agtron 45 atau
paling besar.

Penampakan secara mikroskopik juga dapat
dibedakan berdasarkan tingkat kehalusan partikel
atau tekstur dari proses penggilingannya. Tampak
terlihat partikel kopi kafe branded 1 lebih besar
dibandingkan kopi lainnya. Besar kecilnya partikel
kopi yang digiling juga akan mempengaruhi
citarasa. Semakin kecil ukurannya maka proses
ekstraksi akan semakin maksimal pada suhu air
yang sama dan sebaliknya, akan tetapi proses
penguapan senyawa hasil ekstraksinya akan
semakin besar pula11). Dengan demikian, jika
dihubungkan antara warna sangrai dengan
ukuran maka semua contoh yang diamati telah
memenuhi standar pengolahannya masing-
masing. Kopi kafe branded 1 misalnya, disangrai
hingga berwana hitam kecoklatan tetapi digiling
pada ukuran partikel yang besar. Hal tersebut
menjadi perpaduan yang baik dalam penyeduhan-
nya sesuai dengan karakter citarasa yang akan
diperoleh. Sedangkan contoh kopi branded 2
memiliki ukuran partikel yang paling halus
berdasarkan hasil pengamatan teksturnya.

Hasil Uji Citarasa Kopi
Uji citarasa kopi merupakan suatu metode

sistematik dalam mengevaluasi karakteristik
aroma dan rasa contoh kopi (SCAA, 2010).
Terdapat tiga tujuan untuk dilakukannya
pengujian citarasa kopi diantaranya:
1. Untuk menentukan perbedaan citarasa aktual

antar contoh kopi.
2. Untuk menguraikan atau menggambarkan

citarasa contoh kopi.
3. Untuk menentukan preferensi dari hasil olahan kopi.

Kualifikasi kualitas kopi berdasarkan nilai
atau skor akhir hasil pengujian (SCAA, 2010)
 Skor akhir Keterangan Kategori
 95 - 100 Outstanding Spesialti
 85 - 94 Excellent
 80 - 84 Spesialty
 75 - 79 Very good Not spesialti
 65 - 74 Good

Untuk mengurangi subjektif panelis dan
memperoleh hasil uji yang lebih konsisten,
umumnya pada uji citarasa kopi menggunakan
contoh acuan (reference) sebagai pembanding.
Contoh acuan adalah contoh yang telah
ditetapkan nilainya, atau ditetapkan oleh para
panelis sebelum uji citarasa dilakukan. Uji citarasa
untuk setiap contoh dibandingkan dengan acuan.
Dalam melakukan uji citarasa harus menggunakan
ulangan minimal 3 ulangan per contoh. Pada umumnya
digunakan 5-6 mangkuk ulangan untuk setiap contoh
kopi. Tim panelis uji citarasa umumnya paling sedikit
3 orang panelis.

Berdasarkan hasil pengujian citarasa dari
18 panelis terlatih, contoh kopi pertama (kopi
branded 1) memiliki nilai akhir 79.26 sehingga
termasuk dalam kategori sangat baik (very good),
tidak termasuk specialty karena nilainya kurang
dari 80. Adanya aroma dan rasa gosong (burny
dan smoky) yang dirasakan oleh panelis sebagai
ciri khas utama pada contoh tersebut. Namun,
masih dapat diterima oleh panelis karena hal itu
menyebabkan body yang dihasilkan lebih kuat.
Aroma seperti gosong terbentuk karena proses
penyangraian yang dilakukan sampai ke tingkat
dark roast. Karakter citarasa yang dihasilkan pada
contoh tersebut adalah cokelat (chocolaty) dan
berbau asap (smoky) dengan intensitas after-
taste yang kuat 7.7 poin atau very good sedangkan
flavor yang dinilai cenderung rendah 6.4 poin atau
dibawah klasifikasi good seperti terlihat pada
gambar dibawah.

Dengan demikian, contoh kopi ketiga memiliki
nilai citarasa yang tertinggi dibandingkan sampel
lainnya. Masing-masing contoh memiliki karakter
citarasa yang berbeda. Panelis memberikan gambaran
seutuhnya pada setiap contoh kopi tersebut
sehingga konsumen dapat memilih berdasarkan
referensi yang diberikan dan tingkat kesukaannya.
Keempat contoh tersebut disangrai pada tingkat
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medium hingga dark. Hal itu dikarenakan selera
masyarakat Indonesia secara umum lebih menyukai
body atau kekentalan yang tinggi dengan mengutama-
kan rasa pahit dibandingkan asam. Berdasarkan
hasil uji citarasa nilai keasaman dari tiap sampel
tersebut memiliki nilai rata-rata 7.38 atau good.

Hubungan Antara Kualitas Citarasa
Kopi dengan Harga yang Ditawarkan
oleh Kafe Branded dan Kafe Lokal

Citarasa kopi yang telah diuji menunjukkan
karakter masing-masing. Di pasaran keempat
contoh tersebut dipasarkan dengan harga yang
bervariasi. Contoh kopi Kafe Branded 1 dijual
dengan harga Rp43.000 per cangkir. Contoh kopi
kedua (Kafe Branded 2) dipasarkan dengan harga
Rp31.000 per cangkir. Sedangkan contoh ketiga
dan keempat, masing-masing Rp18.000 dan
Rp12.000 dalam takaran yang sama.

Harga yang ditawarkan oleh masing-masing
kafe tentunya sudah berdasarkan analisis
kelayakan secara ekonomi. Akan tetapi, tabel di
bawah menunjukkan bahwa harga kopi yang mahal
atau lebih tinggi tidak menjamin memiliki citarasa
yang lebih baik pula. Untuk itu, perlu dilakukan

analisis menggunakan Metode Bayes dalam
menentukan keputusan untuk pemilihan suatu
strategi dari suatu permasalahan yang ada6).
Metode ini dapat menentukan urutan prioritas
alternatif keputusan dengan kriteria jamak.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
harga kopi di kafe branded maupun lokal tidak
mencerminkan kualitas kopi. Hal tersebut terlihat baik
pada kopi di kafe branded 1 dan 2 yang memiliki
kategori very good dan specialty memiliki harga yang
relatif lebih tinggi. Kopi arabika Sumatera Mandhailing
di kafe lokal yang memiliki kualitas very good dan
specialty memiliki harga yang relatif rendah. Perbedaan
harga kopi diduga lebih dipengaruhi oleh adanya
branded dan beban operasional lainnya tergantung
dari investasi kafe tersebut.

Kafe branded memiliki harga kopi lebih mahal
dibandingkan dengan kafe lokal dikarenakan faktor
biaya iklan (promosi) sehingga memudahkan
konsumen mengenal dengan baik dan prestis.
Popularitas dan kepercayaan terhadap suatu
merek dapat memberikan rasa prestis dan bangga
kepada konsumennya sehingga hal tersebut
menjadi hal yang pertama dan utama yang menjadi
pertimbangan konsumen untuk mempunyai niat
membeli suatu produk.

Perbandingan hasil uji citarasa pada contoh kopi yang diuji

Kopi kafe Kopi kafe Kopi kafe Kopi kafe
Branded 1 Branded 2 Lokal 1 Lokal 2
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Grafik koefisien harga dan citarasa sampel kopi yang diuji
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Nilai koefisien tertinggi yang diperoleh dari
hasil analisis adalah kopi Arabika Sumatera
Mandailing kafe lokal 1. Kafe lokal 1 memiliki harga
relatif rendah namun memiliki nilai citarasa yang
tinggi. Hal tersebut dikarenakan barista di kafe lokal
1 memiliki keahlian untuk menghasilkan kualitas
biji kopi arabika sangrai yang baik. Barista di kafe
lokal pada umumnya memiliki pengalaman juga
dalam memilih kopi sehingga hal tersebut
membantu dalam menghasilkan kualitas yang baik
meskipun tidak ada standar terkait dalam
manajemennya karena lebih pada berbasis
pengalaman praktis langsung ataupun otodidak.

Penutup
Berbagai kedai kopi atau biasa yang disebut

café  akhir-akhir ini banyak bermunculan di seluruh
pelosok negeri ini. Kopi menjadi budaya baru
masyarakat Indonesia dalam bersosialisasi ataupun
sekedar menikmati gaya hidup. Akan tetapi tidak
semua yang meminum kopi mengetahui dengan
baik citarasa yang disajikan sehingga banyak
konsumen yang mengeluarkan biaya terlalu tinggi.

Kopi yang banyak digemari oleh masyarakat saat
ini salah satunya adalah kopi Arabika Mandhailing
dari Sumatera Utara. Kopi yang sama, diolah
dengan cara penyangraian yang berbeda oleh
masing-masing café tentu akan menghasilkan
citarasa yang berbeda pula. Oleh karena itu, kepada
konsumen atau penikmat kopi harus lebih bijak lagi
dalam menentukan café tempat menikmati
seruputan kopinya karena belum tentu semua café
dengan harga kopi yang mahal diimbangi dengan
cita rasa yang maksimal pula atau sebaliknya.
Dengan demikian, konsumen atau penikmat kopi
dapat dengan bijak memilih tempat minum kopi
sesuai gaya hidup dengan citarasa yang baik serta
harga yang terjangkau atau yang lebih mahal.
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Menilik Perkembangan Craft Chocolate
di Pulau Mindanao, Filipina

Hendy Firmanto1) dan Mary Grace Belviz2)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB Sudirman 90 Jember 68118
2)Cacao City, Palma Gil st-Poblacion District, Davao City, Davao del Sur, Philippines

Davao merupakan kota terbesar di Pulau Mindanao dan merupakan
produsen kakao terbesar di Filipina dengan luasan kakao sebesar 26.000 ha,
yang menyumbang 81% dari total produksi negara Filipina. Pemerintah kota
(city government) dan pihak swasta (private sectors) melalui Cacao Industry
Development Association of Mindanao, Inc  (CIDAMi) telah berupaya
mendorong dan memfasilitasi terciptanya kesempatan bagi kelompok usaha
kecil menengah, petani, dan pribumi dengan mendukung pengembangan kakao
yang berkelanjutan agar berperan dalam memainkan produksi dan industri
kakao yang kompetitif di Mindanao. Cacao City menjadi wadah bagi pelaku
bisnis kakao lokal untuk memamerkan dan memasarkan produk cokelat artisanal
(craft chocolate) kepada wisatawan atau pengunjung lokal maupun luar negeri.
Cacao City merupakan gerai yang berlokasi di Pasalubong Center Davao
sebagai pusat souvenir dan pangan lokal khas Kota Davao.

i l ipina merupakan salah satu
negara produsen biji kakao di
Asia Tenggara yang juga sedang
gencar melakukan peningkatan
nilai tambah produk olahan kakao

di tingkat petani dengan mengembangkan craft
chocolate skala kecil. Metode pemasaran di Kota
Davao sebagai pusat kakao terbesar di Filipina
salah satunya adalah dengan mengembangkan
makanan cokelat di sentra souvenir yang terletak
pusat kota. Davao sebagai sentra produsen kakao
juga didukung oleh organisasi lokal yang ber-
anggotakan petani, pelaku usaha, dan akademisi
yang bersama-sama dengan pemerintah lokal
membangun nilai tambah produk kakao untuk
meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas
produk olahan kakao.

Potensi Kakao di Pulau Mindanao-
Filipina

Tanaman kakao sejak abad ke-17 telah
sampai di Filipina yang dibawa oleh bangsa
Spanyol dengan asal tanaman dari Meksiko. Letak
geografis Filipina yang berada pada 10-15OLU
merupakan daerah yang cocok untuk perkebunan
kakao yang umumnya berada pada 20O dari garis
ekuator. Total ekspor biji kakao Filipina Tahun
2016 menurut Departemen Perindustrian dan
Perdagangan setempat  sebesar 512 ton. Daerah
produsen kakao di Filipina berada di Provinsi
Batangas, Kota Cebu di Provinsi Central Visayas
dan terbesar berada di Kota Davao yang berada
di Pulau Mindanao. Cebu meskipun hanya
menyumbang 1% dari total produksi nasional,
namun dikenal sebagai daerah penghasil kakao
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mulia yang disebut sebagai “Cacao Bisaya”.
Disamping itu, beberapa merek produsen lokal
yang sudah sangat terkenal seperti Ralfe Gourmet,
The Chocolate Chamber, dan Casa de Cacao juga
berasal dari Cebu. Davao sebagai wilayah
produsen terbesar di Pulau Mindanao berada di
bagian selatan Filipina dengan daerah produsen
tersebar di wilayah Davao del Sur, Davao City,
Davao del Norte, Davao Oriental, dan Compostella
Valley. Davao juga memiliki merek lokal terkenal
seperti di Cebu yakni Malagos yang merupakan
merek dengan single origin yang berasal dari
kawasan Talomo di Distrik Barangay Baguio.

Letak geografis Pulau Mindanao

Pengolahan Craft Chocolate di
Davao

Industri olahan kakao di Filipina secara umum
terdiri dari petani-petani kecil yang menyuplai
industri pengolahan lokal skala menengah, bukan
industri besar. Produksi domestik masih belum
mencukupi kebutuhan pasar sehingga masih
membutuhkan suplai impor sekitar 3.622 ton.
Selain industri skala menengah, pemerintah juga
mendorong pengusaha skala kecil untuk membuat
cokelat artisanal atau craft chocolate yang
menawarkan citarasa single origin milik petani
setempat. Salah satu contoh produk cokelat yang
baru saja membuka pengolahan skala kecil
dengan bahan baku dari petani setempat adalah
Rosario’s delicacies. Rosario’s delicacies membeli
dan mengolah sendiri kakao milik petani sejak
2016 dengan pemasaran produk bersama di
gerai souvenir yang diinisiasi oleh pemerintah lokal
Kota Davao untuk dipamerkan kepada wisatawan
lokal maupun asing. Gerai pameran produk dan
souvenir lokal membantu mengenalkan produk lokal
yang memiliki potensi seperti produk cokelat yang
memiliki citarasa khas atau single origin. Rosario’s

delicacies melakukan proses pengolahan seperti
penyangraian, pemisahan kulit biji, pemastaan
hingga formulasi cokelat menggunakan alat
produksi milik sendiri, namun pemasarannya
dibantu oleh pemerintah lokal setempat.

 

Unit produksi milik Rosario’s Delicacies
(Belvis, 20118)
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Organisasi Pelaku Usaha Kakao
di Mindanao

Pelaku usaha agroindustri yang aktif meningkatkan
nilai tambah dalam distribusi kakao di wilayah Pulau
Mindanao memiliki wadah khusus yakni Cacao
Industri Development Association of Mindanao, Inc.
(CIDAMi). Anggota CIDAMi beragam mulai dari
petani hingga akademisi yang fokus pada tujuan
meningkatkan kualitas produk-produk kakao dan
olahan kakao menjadi produk berkelas dunia.
CIDAMi memiliki berbagai program untuk peningkatan
kualitas kakao diantaranya pelayanan dan
pelatihan yang bekerjasama dengan organisasi
profesional misalnya program Cacao FEAST dan
Cocoa Doctor Trainings. Advanced for Sustainability
and Trade Progress (Cacao FEAST) bertujuan
meningkatkan ketahanan kebun kakao milik petani
lokal, sedangkan Cocoa Doctor Trainings merupakan
program pelatihan untuk perbaikan metode pembibitan
dan budidaya kakao. Selain itu, CIDAMi juga
memfasilitasi Program Cacao City yang merupakan
bantuan pemasaran produk cokelat artisanal (craft
chocolate) juga difasilitasi oleh CIDAMi.

Organisasi inisiator Cacao City

Gerai “Cacao City” di Pasalubong
Center Davao

Pasalubong Center pertama kali dibuka pada
12 Desember 2011 sebagai pusat souvenir dan
pusat pangan lokal khas Kota Davao yang
difasilitasi oleh pemerintah lokal. Tersedianya
gerai souvenir bantuan pemerintah tersebut
bertujuan untuk membantu pemasaran dan
meningkatkan kualitas dan daya saing produk
lokal skala kecil. Salah satu gerai pusat pangan
yang khusus memamerkan produk cokelat lokal
adalah gerai Cacao City yang diisi oleh 9 merek
lokal beberapa industri skala kecil dan menengah.
Pembukaan Cacao City diharapkan memudahkan
pengenalan produk craft chocolate kepada
konsumen yang menginginkan cokelat dengan
citarasa yang baik serta meningkatkan kepedulian

konsumen terhadap pentingnya membeli produk
lokal untuk mendukung keberlanjutan komoditas
kakao dan usaha tani kakao. Metode pemasaran
ini juga mendukung program departemen pertanian
setempat untuk stabilisasi produktivitas dan harga
jual komoditas kakao lokal sejalan dengan
peningkatan kualitas produk cokelat olahannya.

 

Gerai Cacao City di Pasalubong Center Davao
(Bevis, 2018)

Produk-produk di Cacao City
Produk-produk cokelat di Cacao City saat

ini dikelola dan diisi oleh merek produsen lokal
diantaranya adalah Malagos Chocolate, Cacao
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and Beyond, Wit’s Sweets and Savouries, Cacao
Culture Farms, Rosario’s Delicacies, Cacao de
Davao, Chokolate de San Isidro, FEDCO, dan
Nutrarich. Jenis produk yang dijual tidak hanya
cokelat bar atau cokelat bubuk, namun juga
produk olahan kakao khas Filipina seperti Tablea,
Batirol, dan Champorado. Tablea adalah produk
olahan yang dibuat dari nib sangrai yang
dihaluskan dan dicetak berbentuk tablet yang
disajikan dengan cara diseduh sebagai cokelat
panas. Batirol atau Tsokolate de batirol adalah
cokelat panas yang kental dan telah ditambahkan
bubuk krim. Salah satu produk Tsokolate de batirol
yang ada di gerai Cacao City adalah varian Sikwate
milik Chocolate de San Isidro. Champorado adalah
bubur beras yang dibuat dengan menambahkan
Tablea dengan citarasa yang manis dan disajikan
panas atau dingin bersama dengan ikan kering.

Penutup
Produksi dan pemasaran produk olahan

   

   

Merek-merek cokelat lokal di Gerai Cacao City (Belvis, 2018)

kakao di Pulau Mindanao, Filipina berupa craft
chocolate dalam perkembangannya didorong oleh
organisasi dari pelaku usaha kakao serta dibangun
dengan meningkatkan potensi kawasan wisata
melalui pembangunan pusat souvenir dan pangan
lokal. Produsen cokelat lokal dengan mutu yang
baik difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan
tempat pemasaran di gerai pusat souvenir
dengan tujuan mempermudah pemasarannya.

Sumber Pustaka

1)Ramos, J.V. (2016). Defining Competitiveness in The
Philippines’ Cacao Industry . Organization for
Partnership Teamwork and Initiatives on
Opportunities for Nature Inc: Tuguegarao City-
Philippines.

2)Hamrick, D.; Fernandez-Stark; Karina & Gary G. (2017).
The Philippines in The Cocoa-Chocolate Global
Value Chain. USAID: Philippines.

3)Anonim (2018). Cacao GAP Training for Selected Cacao
Farmers of Paquibato District, Davao City.
www.cidami.org diakses 25 Maret 2018.
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Fenomena Green Marketing (Pemasaran
Hijau) pada Produk Kopi dan Cokelat

Lya Aklimawati1) dan Wahyu Abidin Shaf2)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118
2)BSPMBPTKB, Dishutbun DIY, Jl. Argulobang No. 19, Baciro, Yogyakarta, Kota Yogyakarta

Dondokusuman, DI. Yogyakarta 55225

Berkembangnya zaman yang penuh inovasi ini, turut mendorong
pengembangan konsep pemasaran dan bisnis dengan pendekatan lingkungan.
Munculnya konsep pemasaran hijau atau yang lebih dikenal dengan sebutan
green marketing, merupakan salah satu fenomena untuk memahami perubahan
karakteristik konsumen terutama dari segi preferensinya. Pemanfaatan
lingkungan dalam pemasaran memiliki potensi bisnis yang dapat diubah menjadi
keuntungan bagi perusahaan. Penerapan green marketing pada produk kopi
dan cokelat dapat mendorong respon konsumen dalam melakukan pembelian
produk-produk ramah lingkungan.

erbicara mengenai bisnis merupakan
suatu hal yang tak ada hentinya,
karena bisnis mempunyai posisi
‘unik’ dan selalu berkembang

mengikuti preferensi konsumen. Bisnis juga akan
mengikuti arus perkembangan isu-isu global yang
sering didengungkan oleh kalangan publik. Isu
yang saat ini sering dikemukakan kepada khalayak
umum, yaitu terjadinya pemanasan global (global
warming) dan perubahan iklim (climate change).
Kedua isu tersebut dianggap sebagai  dampak
dari serangkaian aktivitas manusia terhadap
kelestarian lingkungan. Kini, isu tersebut menarik
perhatian konsumen sehingga mereka mulai
memberikan perubahan sikap dalam meng-
konsumsi suatu produk dan jasa. Perubahan
sikap tersebut terwujud dalam bentuk perubahan
preferensi konsumen untuk membeli produk
ramah lingkungan.

Adanya perubahan minat beli para konsumen,
maka suatu bisnis perlu memasuki segmen pasar

baru yakni green market. Bagi sebagian kalangan,
green market telah sering didengar dan diper-
bincangkan, namun bagi sebagian kalangan
lainnya, istilah green market merupakan suatu
hal baru. Munculnya isu-isu lingkungan tersebut
telah membawa berbagai industri atau pun
perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis
‘hijau’ atau ramah lingkungan. Dalam prakteknya,
strategi ini berupaya untuk meminimalkan dampak
lingkungan dalam proses produksinya. Beberapa
industri telah mengembangkan produk ‘hijau’ yang
meliputi mobil hybrid, cat ramah lingkungan,
makanan organik, kertas daur ulang, dan produk
pembersih ramah lingkungan1).

Untuk mengaitkan kebutuhan konsumen dan
kepedulian lingkungan pada lingkup bisnis ‘hijau’,
diperlukan pendekatan strategi pemasaran yang
berbeda dengan menerapkan green marketing.
Pemahaman terhadap green marketing ini dapat
membantu dalam pengembangan inovasi, produk
‘hijau’ maupun bisnis di bidang jasa pelayanan.
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Konsep green marketing sendiri mulai booming
pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-
an. Konsep ini pertama kali dikenalkan pada
tahun 1975 dalam workshop “Ecological Marketing”
yang diselenggarakan oleh The American Marketing
Association (AMA). Isti lah green marketing
didefinisikan sebagai penggabungan berbagai
aktivitas yang mencakup modifikasi produk,
perubahan proses produksi, perubahan kemasan
dan modifikasi iklan/media promosi. Green marketing
adalah serangkaian aktivitas yang dirancang
untuk menghasilkan dan memfasilitasi berbagai
pertukaran/pemasaran yang dimaksudkan untuk
memberikan kepuasan terhadap konsumen atas
kebutuhan atau keinginannya, dengan meminimalkan
dampak negatif pada kelestarian lingkungan2).
Dengan demikian, green marketing mencakup berbagai
aspek yang bermula dari ide/desain hingga produk
tersebut sampai ke tangan konsumen akhir.

Aplikasi green marketing tertumpu pada
tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena
aktivitas pemasaran tidak hanya dipandang dari

keterlibatan perusahaan dan konsumen saja, tetapi
juga kepedulian dalam melestarikan lingkungan.
Hal inilah yang membedakan green marketing
dengan pemasaran tradisional. Tentunya, fakta terkait
tanggung jawab sosial dan lingkungan digunakan oleh
perusahaan sebagai alat pemasaran untuk meningkat-
kan keunggulan kompetitif perusahaannya. Isu-isu
lingkungan tersebut selanjutnya diintegrasikan
dengan budaya perusahaan (corporate culture).
Sebagai alat pemasaran, perusahaan perlu mem-
perhatikan green marketing mix (bauran pemasaran
hijau) untuk membidik target pasar yang diinginkan.
Bauran pemasaran antara green marketing dan
pemasaran tradisional memiliki kesamaan. Hanya
saja aspek lingkungan lebih ditekankan pada
bauran pemasaran hijau. Kali ini, akan dibahas
4Ps dari green marketing mix yang meliputi produk
(product), harga (price), tempat/saluran distribusi
(place), dan promosi (promotion).

Bauran pemasaran ini utamanya ditujukan
untuk menentukan segmen dan target pasar yang
akan dimasuki. Penjabaran dari masing-masing

Bagan bauran pemasaran hijau 4Ps

Green product Green price

Green place Green promotion

Green promotion
mix
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bauran pemasaran hijau dan contoh aplikasinya
pada industri kopi dan kakao dijelaskan sebagai
berikut.

Green Product (Produk ‘Hijau’)
Suatu produk dikatakan ‘hijau’ apabila

serangkaian proses produksi untuk menghasilkan
produk tersebut dapat mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan. Proses produksi
ramah lingkungan dapat dilakukan dengan
penerapan manajemen limbah produksi dan
penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui3).
Strategi dalam memproduksi produk ‘hijau’ yang
sering diaplikasikan oleh perusahaan yang bergerak
di bidang pengolahan kopi dan kakao, yaitu dengan
memodifikasi atribut produk. Atribut ini umumnya
berkaitan dengan penggunaan bahan baku dan
kemasan.

Pada aspek bahan baku, perusahaan umumnya
menggunakan bahan baku berupa biji kakao dan
kopi berlabel sistem sertifikasi berkelanjutan.
Dengan kata lain, biji kakao dan kopi tersebut
berasal dari petani/produsen kakao dan kopi yang
kebunnya memiliki sertifikasi berkelanjutan seperti
Organic, C.A.F.E. Practices, Rainforest Alliance,
Fair Trade, dan sebagainya. Artinya, kakao dan
kopi tersebut diproduksi dengan menerapkan
budidaya tanaman secara berkelanjutan yang
memperhatikan lingkungan, sosial, dan ekonomi
petani. Selanjutnya, perusahaan akan menyampaikan-
nya melalui label sertifikasi berkelanjutan yang
tercantum pada kemasan produk.

Starbucks termasuk salah satu perusahaan
yang bergerak di bidang perkopian internasional
yang memiliki komitmen dan memperhatikan
dampak lingkungan dalam menjalankan kerjasama
bisnisnya. Sejak tahun 2004, Starbucks mulai
menerapkan strategi green marketing dan
mengimplementasikan strategi climate change
melalui investasi pada gerai kopinya maupun
pasokan kopi di tingkat petani. Khususnya sumber
bahan baku, Starbucks dipasok kopi biji dari petani
yang menerapkan sistem pertanian berkelanjutan,
C.A.F.E. Practices. Sistem inipun menjadi panduan
etik dalam pembelian kopi dan sekaligus komitmen
perusahaan atas kepedulian terhadap lingkungan4,5).
Di samping itu, kualitas bahan baku kopi tentu saja
menjadi prioritas untuk menciptakan produk ‘hijau’
dalam meningkatkan customer perceived value.

Penggunaan bahan baku organik juga
diterapkan oleh Lovechock dan Rawr Chocolate
dalam memproduksi produk cokelatnya. Kedua
industri ini mempunyai kesamaan visi, yaitu
menciptakan produk ramah lingkungan sehingga
bahan baku biji kakao yang digunakan berlabel
Organic dan Fair Trade. Hal ini merupakan salah
satu bentuk kepedulian untuk menjaga kelestarian
lingkungan dan kehidupan petani kakao. Bahan
baku (biji kakao) organik juga dimanfaatkan oleh
industri tersebut dalam memenuhi preferensi
konsumen yang semakin sadar akan kesehatan
dan lingkungan.

Pada atribut kemasan, perusahaan atau industri
yang mengaplikasikan green marketing akan
menawarkan penggunaan kemasan yang dapat

   Penggunaan tumbler (a) dan kemasan ramah lingkungan (b) dalam pembelian kopi di Starbucks
(Sumber: http://www.starbucks.com/responsibility/environment/)

a b

http://www.starbucks.com/responsibility/environment/)
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didaur ulang (recyclable) dan kemasan yang dapat
diproses kembali (recycled). Strategi ini merupakan
salah satu tindakan dalam rangka memenuhi
harapan konsumen untuk mengurangi limbah.
Sebagai salah satu tanggung jawab sosial dalam
melestarikan lingkungan, Starbucks menggunakan
kemasan ramah lingkungan yang berupa gelas
kertas, kertas pembersih, dan tas  kertas. Mereka
juga memberikan diskon kepada konsumen yang
membawa tumbler pribadi ketika membeli kopi di
gerainya. Starbucks telah melakukan promosi ini
sejak tahun 1985. Selain ramah lingkungan,
mengajak konsumen untuk mempromosikan pro-
gram daur ulang diharapkan dapat mengubah
perilaku konsumen dalam mengurangi dampak
negatif keberadaan limbah kemasan.

Rawr Chocolate pun turut mengisi maraknya
penggunaan kemasan ramah l ingkungan
dengan menggunakan kertas daur ulang yang
mengandung 10% kulit ari biji kakao daur ulang
(recycled cocoa shell)6). Hal ini ditujukan untuk
menciptakan produk yang unik, mewah dan ramah
lingkungan. Pilihan kemasan ramah lingkungan
juga termasuk salah satu aksi green marketing
yang dilakukan Lovechock. Kemasan salah satu
produk Lovechock berbeda dengan produk
lainnya, karena keseluruhan kemasan terbuat dari
bahan organik. Kemasan luar berupa kardus
pembungkus PEFC yang dapat ditutup kembali.
Kardus ini dibuat dari kayu yang berasal dari
pepohonan hutan yang dibudidayakan secara
berkelanjutan. Tidak hanya kardus, cellulose foil
atau kemasan bagian dalam juga terbuat dari pulp

kayu pepohonan hutan. Tinta organik digunakan
untuk mencetak desain gambar yang berada di
bagian dalam kemasan kardus tersebut. Dengan
menggunakan kemasan organik tersebut,
Lovechock menyerukan kepada konsumen bahwa
kemasan produknya termasuk kemasan 100%
bio-degradable dengan slogan foil 4 soil7).

Green Price (Harga ‘Hijau’)
Green price dalam green marketing didefinisi-

kan sebagai harga premium. Konteks harga premium
ini adalah kesediaan konsumen untuk membayar
lebih terhadap pembelian produk hijau. Premium
harga tersebut merupakan balas jasa atas biaya
ekonomi dan lingkungan yang dikeluarkan selama
proses produksi dan kegiatan pemasaran. Harga
produk hijau menjadi lebih mahal dibandingkan
produk biasa karena di dalamnya disisipkan
teknologi baru yang ramah lingkungan, pengelolaan
limbah, biaya pelatihan dan pemasaran, serta biaya
lainnya untuk mengemas produk tersebut dalam
bentuk produk hijau3). Namun, penetapan harga
tersebut harus dibuat serasional mungkin agar
konsumen bersedia membayar dengan harga
premium. Promosi secara persuasif perlu dilakukan
untuk menyampaikan pesan kepada konsumen3)

bahwa harga premium yang dibayarkan sebanding
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Inilah
yang sering disebut dengan customer value. Nilai
dipersepsikan sebagai segala sesuatu yang
diinginkan konsumen dari produk atau jasa yang
diperoleh, sehingga harga bukan merupakan fokus

a b

Penggunaan kemasan ramah lingkungan pada produk cokelat Rawr Chocolate (a) dan Lovechock (b)
(Sumber: (a) https://www.rawrchoc.com/rawr-packaging; (b) http://greenvana.eu/megatrends-best-products-biofach-2014)

https://www.rawrchoc.com/rawr-packaging;
http://greenvana.eu/megatrends-best-products-biofach-2014)
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utama dalam keputusan pembelian produk.
Starbucks, Rawr Chocolate, dan Lovechock
menetapkan harga premium terhadap produknya
dengan menawarkan kualitas dan manfaat
lingkungan. Kedua hal tersebut merupakan
reputasi (branding) produk yang dibangun
perusahaan untuk mendorong konsumen
membayar dengan harga premium. Dengan kata
lain, perusahaan memanfaatkan isu lingkungan,
perubahan preferensi konsumen, dan kualitas
produk untuk diubah menjadi keuntungan finansial
bagi perusahaan.

Green Place/Distribution
(Tempat/Saluran Distribusi
Ramah Lingkungan)

Bauran pemasaran ini diartikan dengan
pembangunan tempat pemasaran yang ramah
lingkungan dan pemilihan saluran distribusi yang
meminimalkan dampak negatif terhadap
lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu
memikirkan strategi penyampaian produk hingga
ke tangan konsumen dengan memperhatikan
keamanan dan pengurangan polusi lingkungan
selama pengiriman barang. Selain itu, pemilihan
tempat/saluran distribusi produk ‘hijau’ dapat
dijangkau dengan mudah oleh konsumen.

Sejak tahun 2001, Starbucks bermitra dengan
U.S. Green Building Council® (USGBC) dalam
pengembangan dan pembangunan Leadership in
Energy and Environmental Design® (LEED) Stores
pada bisnis ritelnya. Mereka pertama kali membuka
gerai bersertifikasi LEED pada tahun 2005 di
Hillsboro, Oregon. Konsep ramah lingkungan pada
pembangunan gerai ini mencakup (i) penggunaan
kopi bubuk daur ulang pada lapisan atas meja;
(ii) penggunaan bahan pemancar radiasi/gas yang
rendah terutama pada perekat, penyegel, cat, pelapis
dan lantai; (iii) lebih dari 10% bahan diekstraksi
dalam jarak 500 mil; dan (iv) penghematan daya
pencahayaan lebih dari 45% dengan meng-
gunakan perlengkapan LED. Kepedulian terhadap
lingkungan, telah membawa Starbucks mendapatkan
sertifikasi LEED® Platinum pada tahun 2014 terkait
pembangunan gerai berkelanjutan, khususnya
Starbucks-Reserve Roastery and Tasting Room
di Seattle. Pembangunan gerai berkelanjutan ini

mengusung desain bangunan yang memperhati-
kan konservasi air dan energi, pengurangan limbah
melalui proses daur ulang, serta penggunaan
sumber energi terbarukan5).

Penerapan konsep green building pada gerai kopi
Starbucks

(Sumber: https://www.starbucks.com/responsibility/
environment/leed-certified-stores)

Tidak hanya pada industri kopi, perusahaan
manufaktur cokelat yang telah memiliki sertifikat
LEED Platinum adalah MARS Poland chocolate
factory, warehouse and distribution center yang
berlokasi di Sochaczew. Perusahaan ini menyelesai-
kan investasi pembangunan industri manufaktur
LEED pada tahun 2015. Selanjutnya, sertifikasi
LEED diperoleh industri manufaktur tersebut pada
tahun 2016. Investasi yang ditanamkan berupa
pabrik sumber pasokan energi terbarukan yang
menghasilkan listrik dan uap. Produksi energi ter-
barukan tersebut diproses dengan menggunakan
teknologi mutakhir yang ramah lingkungan untuk
mengolah limbah organik anaerob, limbah produksi,
dan sanitasi limbah menjadi energi ‘hijau’8).

Green Promotion (Promosi
Ramah Lingkungan)

Memperbincangkan promosi dalam pemasaran
produk merupakan suatu hal yang perlu diperhati-
kan dan dipikirkan dengan hati-hati oleh para
pemasar. Mengapa demikian? Karena promosi
merupakan salah satu alat pemasaran yang sangat
efektif dalam mengkomunikasikan produk beserta
atributnya ke dalam benak konsumen. Melalui
promosi inilah, citra atau pun merek suatu produk
dapat melekat di dalam pikiran para konsumennya.
Terlebih lagi, mempromosikan produk ‘hijau’
kepada calon pelanggannya perlu direncanakan
secara matang, karena keberadaan produk ‘hijau’

https://www.starbuck
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di kalangan masyarakat umum masih terdengar
cukup asing. Oleh karena itu, diperlukan strategi
promosi yang efektif untuk mendekatkan produk
‘hijau’ kepada konsumen.

Strategi promosi yang akan dibahas kali ini,
yaitu seputar pengembangan strategi pemasaran
tradisional, dalam hal ini promosi ramah lingkungan.
Seperti halnya promosi pada pengertian umumnya,
promosi ramah lingkungan juga merupakan media
untuk menyampaikan pesan produk dan sekaligus
meyakinkan konsumen terhadap keunggulan
produk yang ditawarkan. Perbedaannya adalah
promosi ramah lingkungan lebih menekankan pada
isu-isu lingkungan yang melekat di dalam atribut
produk. Dengan kata lain, pendekatan bisnis ini
mengutamakan kemampuan perusahaan dalam
menginformasikan kepada konsumen maupun
pemangku kepentingan lainnya terkait manfaat
lingkungan dari produk dan jasa yang dihasilkan3).
Beberapa macam promosi yang sering dilakukan
meliputi pemasaran langsung (direct marketing),
promosi penjualan (sales promotion), penjualan
personal (personal selling), iklan (advertising),
hubungan masyarakat (public relation), media
online (digital marketing), dan promosi dari mulut
ke mulut (word of mouth).

Promosi ramah lingkungan yang diterapkan
oleh Starbucks salah satunya adalah membangun
komunitas online. Perusahaan ini memanfaatkan
media online untuk berinteraksi dengan para
konsumennya, sehingga akan terjadi komunikasi
dua arah antara penjual dengan pembeli. Melalui
media ini, perusahaan dapat menyampaikan
komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan
kepada konsumen secara efektif. Media online
yang dimanfaatkan terutama blog, online advertising,
website, dan media sosial seperti facebook. Di
samping itu, penggunaan media online atau
internet merupakan salah satu strategi perusahaan
untuk mengurangi biaya pemasaran tradisional
terutama iklan. Selain efisiensi biaya, penggunaan
internet sebagai media promosi juga dapat
menjangkau target pasar secara global. Keuntungan
lain dari pemanfaatan internet adalah meminimalkan
kerusakan terhadap lingkungan. Dalam memperkuat
strategi positioning perusahaan, mereka menjadikan
gerai kopinya sebagai bagian dari kehidupan
masyarakat, sehingga komitmen perusahaan

dalam menjaga lingkungan secara keberlanjutan
melalui pemasaran hijau dapat disampaikan
secara langsung4).

Lovechok maupun Rawr Chocolate juga
melakukan promosi ramah lingkungan melalui media
online seperti yang dilakukan Starbucks. Kedua
brand produk coklat tersebut mengkomunikasikan
kepeduliannya terhadap lingkungan dengan citra
produknya. Dalam arti bahwa bahan baku biji kakao
berasal dari perkebunan kakao yang memiliki
sertifikat kelestarian lingkungan. Dengan demikian,
mereka mempunyai peran dalam menjaga
keberlanjutan perkebunan kakao ke depan.

Pemasaran Lovechok dengan media online
dan media sosial

Penutup
 Dengan berkembangnya pemasaran ke arah

green marketing memperlihatkan bahwa telah
terjadi pergeseran selera konsumen yang semakin
peduli terhadap kesehatan dan kelestarian
lingkungan. Konsekuensi atas kepedulian
tersebut adalah mereka bersedia mengeluarkan
biaya lebih untuk membeli dan mengkonsumsi
produk-produk yang terjamin keamanan pangannya.
Adanya perubahan sudut pandang konsumen
saat ini dapat dijadikan peluang bagi perusahaan
untuk menghasilkan profit dengan memanfaatkan
citra lingkungan. Tentunya, perusahaan juga perlu
mengusung strategi pemasaran hijau yang baik
sehingga dapat memposisikan produknya dekat
dengan konsumen. Tidak hanya pemahaman
terhadap green marketing, tetapi penerapannya
secara tepat juga turut mendukung keberhasilan
perusahaan dalam pemasaran produk.
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