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Peningkatan Kadar CO2 di Udara dan
Pengaruhnya pada Tanaman Kopi

Fitria Yuliasmara1)

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

Perubahan iklim merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi
manusia saat ini. Aktivitas manusia adalah faktor penyebab perubahan iklim
selama beberapa dekade terakhir. Emisi meningkat sejak tahun 1950-an hingga
mencapai tingkat tertinggi saat ini daripada sebelumnya. Konsentrasi CO2 di
atmosfer kurang dari 300 ppm dari awal peradaban manusia hingga tahun
1900. Periode tahun 1983 hingga tahun 2012 adalah periode 30 tahun terhangat
dari 1400 tahun terakhir di belahan bumi utara. Suhu rata-rata bumi meningkat
sebesar 1,4OC pada abad ke-20 dan diperkirakan meningkat sekitar 1,5OC
pada abad ke-21 berdampak pada proses biokimia tanaman kopi yaitu
fotosintesis.

aktor lain yang diprediksi akan
meningkat di masa mendatang

jauh lebih tinggi dari konsentrasi saat ini.
Peningkatan konsentrasi CO2 aktual di atmosfer
adalah salah satu aspek perubahan iklim global
yang paling terdokumentasi dengan baik.
Konsentrasi CO2 atmosfer telah meningkat
sebesar 50% sejak masa pra-industri dengan nilai
di bawah 400 ppm. Pada tahun 2014, kadar CO2

melebihi 400 mol mol -1 udara untuk pertama
kalinya setidaknya dalam 650.000 tahun terakhir,
seperti direkam di Observatorium Mauna Loa di
Hawaii. Selama dekade terakhir, CO2 atmosfer
telah meningkat pada laju sekitar 2 µmol mol -1

pertahun dan proyeksi menunjukkan bahwa CO2

atmosfer akan melebihi 936 µmol mol -1 1).

Peningkatan konsentrasi CO2 tentunya akan
menjadi salah satu bentuk perubahan lingkungan
yang secara alami akan direspon oleh tanaman
baik secara morfologis, fisiologis maupun biokimia.
Peningkatan sumber karbon primer (C) dengan
kondisi seperti itu akan mempengaruhi metabolisme,
pertumbuhan, dan perkembangan tanaman,
terutama di bawah kondisi air dan nutrisi yang
baik. Studi pemodelan telah memprediksi bahwa
perubahan iklim akan memiliki dampak yang kuat
pada kesesuaian bidang pertanian saat ini, namun
belum banyak dipelajari kemungkinan efek yang
meringankan seperti peningkatan konsentrasi
CO2 di atmosfer. Oleh karena itu, studi tentang
dampak biologi yang nyata dari kondisi lingkungan
di masa depan pada tanaman seperti
meningkatnya kandungan CO2 sangat diperlukan
untuk melakukan evaluasi ulang prosedur

adalah kadar CO2 yang secara
bertahap akan meningkat sehingga
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pengelolaan lahan pertanian dan mempersiapkan
strategi dalam rangka meningkatkan adaptasi
tanaman terhadap perubahan iklim. Efek tersebut
dapat bersifat sementara dan berbeda di antara
kelompok tanaman, khususnya antara fotosintesis
tipe C3 dan C42).

CO2 di Atmosfer
Karbon dioksida merupakan komponen

atmosfer meskipun hanya sedikit (0,038%) tetapi
berperan sangat penting. Karbon dioksida berasal
dari berbagai sumber seperti pembusukan
vegetasi, hasil buang pernapasan dari manusia
dan hewan, pembakaran bahan bakar fosil,
deforestasi, dan erupsi vulkanik3). Kemudian,
karbon dioksida tersebut digunakan untuk proses
fotositesis pada tanaman dan tersimpan pada
akar, batang, dan daun. Laut merupakan reservoir
terbesar untuk CO2 dari fitoplankton yang sangat
banyak di laut. Karbon dioksida di laut menyimpan
50 kali lebih banyak dari yang ada di atmosfer.

Karbon dioksida adalah senyawa kimia yang
terdiri dari dua atom oksigen terikat kovalen dengan
atom karbon3). Berbentuk gas pada temperatur
dan tekanan standar dan berada di atmosfer.
Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi
adalah ±387 ppm, tetapi jumlah bervariasi
tergantung lokasi dan waktu. Karbon dioksida tidak
berbentuk cair pada tekanan di bawah 5,1 atm
tetapi berbentuk padat pada temperatur di bawah
-78OC. Bagian terbesar dari karbon yang berada
di atmosfer  bumi adalah  gas  karbon  dioksida
(CO2). Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian
yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada
di atmosfer (hanya sekitar 0,04% dalam basis

molar, dan sedang mengalami kenaikan), namun
ia memiliki peran yang penting dalam menyokong
kehidupan.

Fungsi CO2 bagi Tanaman
Fotosintesis adalah salah satu cara tumbuhan

untuk menghasilkan makanan dan energi. Foto-
sintesis merupakan proses biokimia pembentukan
karbohidrat dari H2O dan CO2 yang dilakukan
oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar
matahari. Dalam hal ini, fungsi CO2 dalam proses
fotosintensis adalah sebagai bahan baku penyusunan
bahan organik (karbohidrat). Fotosintesis hanya akan
terjadi jika tumbuhan mempunyai klorofil, yaitu
pigmen yang berfungsi sebagai penangkap
energi cahaya matahari lalu mengkonversikannya
menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul
karbohidrat.

Terdapat tiga tipe fotosintesis pada tanaman
yaitu tipe fotosintesis C3, C4, dan CAM, yang
dibedakan berdasarkan cara mengikat CO2 dari
atmosfer dan produk awal yang dihasilkan dari
proses asimilasi. Pada tanaman C3, seperti
kedelai, padi, kacang tanah, kentang, kopi dan
kakao, RuBp (Ribulesa Bifosfat) yang merupakan
subtrat untuk pembentukan karbohidrat dalam
proses fotosintesis dalam proses awal asimilasi
mampu mengikat CO2 dan pada saat yang
bersamaan juga dapat mengikat O 2 untuk
proses respirasi, sehingga terjadi kompetisi
antara CO2 dan O2 dalam penggunaan RuBp4).
Jika konsentrasi CO2 ditingkatkan, hasil kompetisi
CO2 akan lebih menguntungkan sehingga foto-
respirasi dapat dikurangi dan asimilasi akan
bertambah besar4).

Konsentrasi berbagai gas penyusun atmosfer
Gas tetap Gas berubah

Gas % Gas dan partikel %
 Nitrogen 78,08 Uap air 0 - 4
 Oksigen 20,95 Karbon dioksida 0,038
 Argon 0,95 Metan 0,00017
 Neon 0,0018 Nitrogen oksida 0,000017
 Helium 0,0005 Ozon 0,000004
 Hidrogen 0,00006 Partikel (debu, dll) 0,000001
 Xenon 0,000009 CFC 0,00000002
Sumber: Lutgens & Tarbuck, 20173).
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dari jalur respirasi, meningkat secara signifikan
pada semua genotip kopi yang diteliti antara lain
rubisco, pospoenolpiruvat karboksilase, malat
dehidrogenose, dan piruvat dikinose.

Selain itu, kerusakan metabolik/fungsional
pada komponen fotosintesis secara signifikan
akan berkurang pada tanaman kopi yang tumbuh
di bawah konsentrasi CO2 yang tinggi6). Hal ini
sangat jelas terlihat pada fungsi fotosistem yang
menunjukkan toleransi panas yang tinggi, baik
pada proses fisik (pengambilan energi) mupun
fotokimia (transportasi elektron)6). Kinerja metabolik
yang lebih besar kemungkinan terkait dengan
penguatan mekanisme perlindungan dan anti-
oksidan dalam menanggapi suhu supra-optimal
hingga 37OC dan prevalensi yang lebih tinggi dari
mekanisme tersebut pada suhu 42OC di tanaman
kopi yang tumbuh di bawah konsentrasi CO2 yang
tinggi6).

Aspek penting lainnya, meskipun sering
diabaikan adalah terkait dengan pemeliharaan
homeostasis mineral dalam kondisi stres, yaitu
tingkat yang memadai dan keseimbangan mineral
dijaga. Pada tanaman kopi di bawah suhu yang
memadai, konsentrasi CO2 udara tinggi hanya
memberikan efek “pengenceran” mineral moderat
dalam kisaran 7–25%9). Penurunan potensi
fotosintesis (down-regulation) dapat disebabkan
oleh nitrogen (N) "pengenceran” dalam jaringan
daun, terkait dengan alokasi N yang lebih rendah
untuk komponen fotosintesis2). Namun, perubahan
yang diamati pada tanaman kopi kemungkinan
mencerminkan perubahan fisiologis kualitatif
daripada kekurangan nutrisi10), karena tanaman
ini mampu mempertahankan fungsi metabolisme
yang lebih tinggi secara signifikan, tanpa ada
tanda penurunan potensi (down regulation)
fotosintesis11).

Peningkatan konsentrasi CO2 diduga juga
akan dapat mengurangi tingkat serangan gulma
dan menguntungkan tanaman-tanaman C3
termasuk di perkebunan kopi. Hal tersebut karena
sebagian besar gulma yang tumbuh pada
budidaya tanaman C3 adalah jenis C4 yang
karena mempunyai respon negatif terhadap
peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer maka
dapat mengurangi kompetisi5). 

   Sumber: Wilson, 20054)

Skema fotosintesis pada tanaman berklorofil

Pengaruh Peningkatan Kadar CO2
pada Tanaman Kopi (Tipe C3)

Karbon dioksida (CO2) merupakan senyawa
yang sangat penting untuk proses fotosintesis.
Jika peningkatan konsentrasi CO2 di udara terjadi
tanpa berasosiasi dengan peningkatan unsur iklim
yang lain, maka peningkatan konsentrasi CO2

akan sangat menguntungkan bagi tanaman,
terutama tanaman C3 termasuk kopi. Peningkatan
konsentrasi CO2 dua kali lipat dapat meningkatkan
laju fotosintesis 30–100% tergantung pada kondisi
lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara5).

Pada banyak spesies tanaman, laju fotosintesis
dapat meningkat kira-kira 30–60% pada konsentrasi
CO2 600–700 ppm, dibandingkan pada konsentrasi
370 dan 390 ppm2). Peningkatan dalam kisaran ini
diamati pada genotip C. arabica dan C. canephora5).
Selain itu, baru-baru ini dilaporkan bahwa genotip
kopi dari spesies C. arabica dan C. canephora dapat
mempertahankan kinerja fotosintesis mereka pada
suhu 37OC sepanjang seluruh periode pertumbuhannya
pada kondisi CO2 tinggi6). Respons ini mencerminkan
toleransi terhadap suhu jauh di atas apa yang
mungkin diharapkan, mengingat laporan klasik
tentang dampak negatif fotosintesis di atas suhu
25OC7). Selain itu, kinerja fotokimia dan biokimiawi
akan meningkat pada suhu tinggi pada tanaman
yang tumbuh pada CO2 yang konsentrasinya
ditingkatkan, bila dibandingkan dengan tanaman
yang tumbuh di udara dengan konsentrasi CO2

normal. Ketika terpapar pada suhu 42OC,
sebagian besar parameter fotosintesis (terutama
pada tingkat enzim), yang diperluas juga ke enzim
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 Penutup
Peningkatan konsentrasi CO2 di  atmosfer

akan mempengaruhi fisiologis tanaman kopi, yaitu
di antaranya meningkatnya laju asimilasi (laju
pengikatan CO2 untuk membentuk  karbohidrat,
fotosintesis) di dalam daun, respon pada tingkat
pertanaman, efisiensi penggunaan faktor-faktor
pertumbuhan lainnya (seperti radiasi matahari,
air dan nutrisi) juga akan ikut meningkat.

Sumber Pustaka
1)Ghini, R.; A. Torre-Neto; A.F.M. Dentzien; O. Guerreiro-Filho;

R. Lost & F.R.A. Patrício (2015). Coffee growth, pest
and yield responses to free-air CO2 enrichment.
Climatic Change, 132, 307–320.

2)Ainsworth, E.A. & A. Rogers. (2007). The response of
photosynthesis and stomatal conductance to
rising CO2 : Mechanisms and environmental
interactions. Plant, Cell, and Environment, 30,
258–270.

3)Lutgens, F.K. & E.J. Tarbuck (2017). Foundations of Earth
Science. 8th Edition. 740 p.

4)Wilson, T.V. (2005). Sugar and Carbon. https://
science.howstuffworks.com/environmental/earth/
geophysics/earth3.htm. Diakses tanggal: 7 Juni
2019.

5)DaMatta, F.M.; A.G. Godoy; P.E. Menezes-Silva;
S.C.V. Martins; L.M. Sanglard; L.E. Morais (2015).
Sustained enhancement of photosynthesis in

coffee trees grown under free-air CO2 enrichment
conditions: Disentangling the contributions of
stomatal, mesophyll, and biochemical limitations.
Journal of Experimental Botany, 67, 341–352.

8)Rodrigues, W.P.; M.Q. Martins; A.S. Fortunato; A.P. Rodrigues;
J.N. Semedo; Simoes-Costa (2016). Long-term elevated
air CO2 strengthens photosynthetic functioning and
mitigates the impact of supra-optimal temperatures
in tropical Coffea arabica and C. canephora species.
Global Change Biology, 22, 415–431.

6)Martins, M.Q.; W.P. Rodrigues; A.S. Fortunato; A.E. Leitao;
A.P. Rodrigues & I.P. Pais (2016). Protective response
mechanisms to heat stress in interaction with high
CO2 conditions in Coffea spp. Frontiers in Plant Science,
7, art 947.

7)DaMatta, F.M. & J.D.C. Ramalho (2006). Impacts of drought
and temperature stress on coffee physiology and
production: A review. Brazilian Journal of Plant
Physiology, 18, 55–81.

9)Martins, L.D.; M.A. Tomaz; F.C. Lidon; F.M. DaMatta &
J.C. Ramalho (2014). Combined effects of elevated
CO2 and high temperature on leaf mineral balance
in Coffea spp. plants. Climatic Change, 126, 365–379.

10)Thiec, D.L.; M. Dixon; P. Loosveldt & J.P. Garrec (1995).
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11)Ramalho, J.C.; A.P. Rodrigues; J.N. Semedo; I.P. Pais;
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Mengenal Insektisida Generasi Ketiga
Insect Growth Regulator (IGR) serta

Peluangnya untuk Mengendalikan Hama
Utama pada Kakao

Dwi Suci Rahayu1)

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

Sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat pada umumnya yang
mengartikan pengendalian hama sama dengan penggunaan insektisida kimia.
Istilah pemberantasan atau pembasmian hama masih lazim digunakan oleh
petani. Apabila tanaman yang dibudidayakan terserang hama, biasanya akan
langsung ditanggulangi dengan insektisida. Hal ini dapat memicu resistensi
hama terhadap isektisida. Insect Growth Regulator (IGR) merupakan generasi
insektisida terkini yang dapat mencegah resistensi hama.

ekhawatiran yang muncul akan

tanpa memperhitungkan kondisi populasi hama di
lapangan. Petani sering mengabaikan aturan pakai
suatu produk insektisida. Aplikasi insektisida
melebihi dosis atau konsentrasi anjuran dengan
frekuensi tinggi bahkan pada saat menjelang
panen atau saat panenpun masih sering dilakukan.
Hal tersebut tentunya akan menimbulkan resiko
residu pada produk pertanian yang dihasilkan
sehingga berakibat buruk bagi kesehatan manusia
dan lingkungan hidup.

Penggunaan insektisida untuk mengendali-
kan hama kakao sudah banyak diaplikasikan oleh

petani maupun perkebunan swasta. Sampai saat
ini insektisida yang masih sering digunakan oleh
petani maupun perkebunan swasta adalah
insektisida dari kelompok piretroid sintetik yang
memiliki pengaruh knock down yang dapat
membunuh serangga dengan cepat. Penggunaan
insektisida tersebut yang dilakukan secara terus-
menerus dapat menimbulkan terjadinya resistensi
hama terhadap insektisida.

Insektisida generasi ketiga yakni golongan
IGR, memiliki cara kerja yang berbeda dengan
insektisida generasi sebelumnya sehingga dapat
diaplikasikan secara bergiliran. Hal tersebut
merupakan salah satu cara untuk menghindari
maupun menunda terjadinya resistensi hama
terhadap insektisida.

adanya serangan hama mendorong
petani untuk melakukan penyem-

protan insektisida kimiawi
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Apa itu Insect Growth Regulator?

Dalam kurun waktu 40 tahun, para formulator
insektisida dari kelompok zat pengatur pertumbuhan
serangga atau Insect Growth Regulator (IGR) menemu-
kan bahan kimia yang dapat mencegah pembentukan
khitin. Bahan-bahan kimia yang bersifat menganggu
pertumbuhan serangga seperti chitin inhibitor
misalnya klorfluazuron, triflumuron, dan buprofezin2).
Terdapat empat jenis IGR di Amerika yang sudah
terdaftar yaitu metopreme yang didaftarkan dengan
nama Altosid, diflubenzuron (Dimilin®), kinopren
(Enstar®) dan hidropen yang diperdagangan dengan
nama Gencor®3).

Insektisida generasi pertama adalah golongan
rotenon dan nikotin alami, karosin, dan garam arsenik.
Insektisida generasi kedua adalah golongan organo
klorin, organofosfat, karbamat, dan piretroid sintetik.
Kelompok insektisida baru atau yang sering disebut

insektisida generasi ketiga adalah yang termasuk
dalam golongan IGR4) merupakan senyawa-senyawa
kimia yang dapat mengubah atau mempengaruhi
proses pertumbuhan dan perkembangan serangga.

Contoh bahan kimia yang termasuk dalam
kelompok IGR yaitu ekdison (hormon penggantian kulit),
hormon juvenil (JH), tiruan hormon juvenil, analog
hormon juvenil (JHA), antihormon juvenil, serta
insektisida penghambat khitin. IGR yang paling
baru dan cukup tersedia di pasar yaitu agonis
ekdison, contohnya metoksifenozida (C22H28N2O3),
tebufenozida (C22H28N2O2), dan halofenozida4).

IGR pada hakekatnya bekerja melalui
gangguan aktivitas normal sistem endokrin
serangga. Pengaruh IGR tersebut dapat terjadi pada
waktu perkembangan embrionik, perkembangan larva
atau nimfa, metamorfosis dan proses reproduksi
serangga5). Proses peracunan pertama kali oleh
metoksifenozida adalah melalui ingestion (ditelan).

Struktur kimia IGR berbahan aktif Metoksifenozida, Tebufenozida, dan Halofenozida

Inchem.org agropages.com

(A) (B)

(C)
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Dosis yang bersifat akut menyebabkan sebuah
penghentian proses makan dan akhirnya mati
disebabkan oleh pergantian kulit yang lebih awal
(premature moulting). Pergantian kulit yang lebih
awal disebabkan karena senyawa metoksifenozida
mengikatkan diri pada reseptor ekdisteroid dan
memberikan sinyal kepada larva untuk memulai
proses moulting sebelum larva tersebut mampu
untuk melakukan pergantian kulit4).

Keunggulan cara kerja IGR terhadap serangga
sasaran adalah sebagai berikut:
a) Mempengaruhi sistem hormonal serangga yang

khas, pada dasarnya memiliki sifat selektivitas
fisiologi tinggi terhadap serangga sasaran
sehingga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip
PHT.

b) Tidak mempengaruhi serangga-serangga
berguna seperti predator dan parasitoid.

c) Berbeda dengan insektisida konvensional yang
mempengaruhi sistem syaraf, IGR bekerja
lambat dan lembut, sehingga serangga
sasaran akan mati beberapa hari setelah
diperlakukan dengan IGR. Cara membunuh
hama yang demikian, tekanan seleksi terhadap
serangga hama lemah sehingga tidak memicu
timbulnya sifat resistensi serangga hama.

Cara Aplikasi dan Efektivitas
Insektisida IGR

Aplikasi insektisida IGR sama dengan aplikasi
insektisida pada umumnya, baik cara maupun
waktunya yaitu pagi atau sore hari. Aplikasi IGR dengan
setengah konsentrasi anjuran dapat menyebabkan

kematian larva lebih dari 80%. Selain itu, IGR juga
mampu menghambat panjang pupa dan imago,
menghambat pembentukan pupa dan imago, serta
menghambat fekunditas dan viabilitas. IGR mem-
pengaruhi fase larva dari Lepidoptera, peracunan
larva ditandai dengan berhentinya proses makan
setelah ditelan dan akhirnya mati karena pergantian
kulit yang lebih awal.

Contoh insektisida kelompok IGR yang terdaftar
di Direktorat Pupuk dan Pestisida antara lain seperti
pada tabel dibawah ini1).

Peluang Penggunaan pada Kakao
Penggunaan insektisida IGR pada tanaman

kakao masih sangat jarang dilakukan. Sampai dengan
saat ini, insektisida IGR yang terdaftar untuk mengendali-
kan salah satu hama pada kakao hanya insektisida
dengan bahan aktif klorfluazuron yang termasuk
kelompok IGR penghambat pertumbuhan kitin untuk
mengendalikan ulat kilan, Hyposidra talaca, dan
Helopeltis sp. Oleh karena itu, pengujian IGR berbahan
aktif lainnya untuk mengendalikan hama pada kopi
dan kakao sangat mungkin untuk dilakukan.

Berdasarkan referensi yang ada, tebufenozida
dan metoksifenozida sangat dianjurkan untuk mengendali-
kan hama dari ordo Lepidoptera. Untuk pengujian tahap
awal dapat dilakukan uji mortalitas terhadap hama kakao
yaitu penggerek buah kakao (PBK, Conopomorpha
cramerella), ulat kilan, penggerek batang/cabang
kopi, dan kakao (Zeuzera spp. dan Glenea spp.) yang
termasuk dalam ordo Lepidoptera. Uji mortalitas bisa
dilakukan pada fase larva, harapannya IGR mampu
menghambat pertumbuhan dan perkembangan larva,
pupa yang terbentuk abnormal, dan mati sebelum

Pengaruh aplikasi IGR terhadap ulat Anticarsia gemmatalis : A) Telur yang tidak menetas (menghitam),
B) Larva yang pertumbuhannya tidak sempurna (kisut), C) Larva A. gemmatalis

Sumber: science direct.com

CBA
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menjadi imago. Tetapi permasalahan pada hama
penggerek pada tanaman kakao, larva sangat susah
untuk diperoleh bahkan belum bisa dikembang-
biakkan secara massal (rearing). Oleh karena itu,
khususnya PBK dapat dilakukan uji mortalitas pada
fase imago. Sedangkan halofenozide dianjurkan
untuk ordo Coleoptera. Hama yang termasuk
dalam ordo Coleoptera yaitu penggerek buah kopi
(PBKo, Hypothenemus hampei) dan penggerek
ranting (Xylosandrus sp.). Uji mortalitas dapat
dilakukan pada fase larva, pupa maupun imago.

Penutup
Insektisida IGR termasuk dalam insektisida

baru yang direkomendasikan untuk mendukung
program PHT, karena secara ekonomi penggunaan
insektisida dinilai mahal dan mempunyai dampak
negatif terhadap tenaga pelaksana maupun ekosistem,

Oleh karena itu, penggunaanya harus bijaksana
yaitu harus tepat jenis, dosis, cara, dan waktu.

Sumber Pustaka

1)Anonim (2016). Pestisida Pertanian dan Kehutanan Tahun
2016. Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 1096 hal.

2)Rusdy, A. (1997). Uji konsentrasi chitin inhibitor terhadap
hama Spodoptera litura pada tanaman kacang
kedelai. Agrista. 1 (1).

3)Sastroutomo, S.S. (1992). Pestisida (Dasar - dasar dan Dampak
Penggunaannya). Gramedia Pustaka Utama. 186 hal

4)Trisyono, Y.A. (2002). Agonis Ekdison : Insektisida baru
yang mempunyai cara kerja berbeda dengan
insektisida sebelumnya. Jurnal Perlindungan
Tanaman Indonesia, 8, 75-85.

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

 Kelompok IGR Bahan aktif Nama formulasi terdaftar Hama sasaran/komoditas
Ekdison (hormon Metoksifenozida Athos 240 SC hama ulat grayak pada bawang merah
penggantian kulit)
Juvenile Metropen Nevweb IGR 200 EC hama gudang seperti Tribolium
harmonic mimic castaneum dan Cryptolestes sp.
Penghambat Buprofezin Applaud 10 WP/100 EC/ - wereng pada padi dan teh
khitin 440 SC - tungau pada cabai merah dan kedelai.

Azatin 500 SC wereng coklat pada padi
Ovistop 100 EC wereng coklat pada padi
Bupro-NA 25 WP wereng coklat pada padi

Triflumuron Alsystin 480 SC ulat pada kacang panjang dan
kelapa sawit;

Siromazine Easy 50 SP penggorok daun pada kentang
dan krisan

Trigard 75 WP - pengorok daun pada bawang merah,
kacang panjang, kentang, krisan,
tomat

- kutu dan penggerek polong pada
kacang panjang

Klorfluazuron Neosan 50 EC ulat grayak pada kedelai
Ayuna 50 EC ulat grayak pada cabai
Atabron 50 EC - ulat grayak pada bawang merah,

bawang putih, cabai, kacang
panjang, kedelai.

- kutu pada kacang panjang
- ulat kilan pada kakao.
- ulat penggerek pucuk pada kapas,

tembakau
- penghisap daun pada the
- ulat pada kubis, tomat.

Lufenuron Ongsat 21,5/30 EC ulat grayak pada bawang merah

Insektisida kelompok IGR yang terdaftar di Direktorat Pupuk dan Pestisida1)
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Peranan Pupuk Kandang dalam Mitigasi
Emisi Gas Rumah Kaca:

Studi Kasus di Perkebunan Kopi Rakyat
Provinsi Bali

Ika Ferry Yunianti1) dan Rina Kartikawati1)

1)Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Jl. Raya Jakenan-Jaken Km. 05 Kotak Pos 5 Jakenan-Pati 59182 Jawa Tengah

Fenomena perubahan iklim telah terjadi dan akan terus berlanjut sepanjang
abad ke-21, apabila tidak ada tindakan untuk menurunkan laju perubahannya
maka dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu faktor penyebab
terjadinya perubahan iklim adalah karena meningkatnya konsentrasi gas rumah
kaca di atmosfer. Oleh karenanya berbagai kesepakatan di tingkat nasional
dan internasional telah dibuat terkait upaya mitigasi emisi gas rumah kaca.
Dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu bumi, berkurangnya sumber
air, perubahan musim tanam dan lain-lain telah dirasakan secara nyata oleh
masyarakat. Dampak perubahan iklim ini akan berpengaruh terhadap semua
sektor, termasuk sub sektor perkebunan kopi. Salah satu inovasi dan teknologi
dilakukan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim pada perkebunan
kopi yaitu pemanfaatan pupuk kandang yang berasal dari sistem integrasi
tanaman dan ternak.

opi adalah komoditas strategis
dalam perekonomian Indonesia
karena paling banyak diper-
dagangkan setelah minyak.

Tanaman kopi di Indonesia umumnya diusahakan
oleh petani dalam bentuk perkebunan rakyat
(smallholder). Pada tahun 2017, dari 1.205 juta
hektar luas areal kopi di Indonesia 95,46%
diantaranya diusahakan oleh perkebunan rakyat
dan dominan mengusahakan jenis kopi robusta1).
Produksi kopi dari perkebunan rakyat pada tahun
2017 sebesar 636,7 ribu ton, dibandingkan
dengan tahun 2016 produksi ini tidak mengalami
kenaikan yang signifikan yaitu hanya 0,74%1).

Berbagai penyebab rendahnya produksi kopi di
perkebunan rakyat antara lain teknik budidaya
masih tradisional, banyak tanaman yang sudah
tua dan sebagian besar belum menggunakan
varietas unggul. Selain itu, penyebab lain adalah
karena perubahan pola curah hujan. Peluang
untuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim seiring dengan upaya peningkatan
produktivitas tanaman masih terbuka, yaitu
dengan menerapkan paket inovasi teknologi yang
sesuai dengan kondisi agroekologi setempat,
mudah dan murah sehingga petani tidak sulit
untuk mengadopsinya dengan cepat.
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Pupuk Kandang
Budidaya kopi organik saat ini banyak

digemari oleh petani karena menghasilkan kopi
dengan aroma dan cita rasa yang nikmat. Peng-
gunaan pupuk organik dalam hal ini merupakan
kunci utama dalam budidaya kopi organik. Pupuk
kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran
hewan yang mempunyai peranan besar dalam
mendukung perbaikan sifat fisik, kimia, biologi
tanah serta meningkatkan ketersediaan hara
dalam tanah. Penggunaan pupuk kandang dapat
meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas
tanaman kopi. Selain itu, penggunaan pupuk
organik juga mampu menghemat biaya pemeliharaan
kebun sampai 30% dibandingkan dengan pupuk
anorganik2).

Penggunaan pupuk kandang dalam budidaya
kopi harus dilakukan dengan tepat karena jika
kurang tepat maka justru berpeluang dalam
menghasilkan emisi gas rumah kaca (CH4 dan
N2O). Apabila kotoran ternak disimpan dalam
keadaan anaerob dapat menghasilkan gas CH4.
Besarnya gas CH4 dan N2O yang dihasilkan dari
kotoran ternak akan tergantung pada jenis ternak,
asupan pakan dan cara penyimpanan. Oleh
karenanya pengelolaan kotoran ternak yang baik
dan benar perlu dilakukan sebagai salah satu
upaya mitigasi gas rumah kaca. Selain itu, aplikasi
pupuk organik yang terdekomposisi sempurna
akan berpeluang juga dalam meningkatkan
cadangan karbon dalam tanah3,4,5).

Pengukuran Emisi Gas Rumah
Kaca

Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas
rumah kaca ke atmosfer pada area tertentu dalam
jangka waktu tertentu. Pengukuran gas rumah
kaca dilakukan untuk mengetahui besarnya emisi
gas rumah kaca yang dihasilkan pada suatu wilayah
(sawah, perkebunan, hutan, perairan dan lain-lain).
Alat yang digunakan untuk mengukur gas rumah
kaca adalah kromatografi gas (GC). Hasil analisa
yang berupa area dan konsentrasi akan diinter-
pretasikan dalam bentuk peak, sehingga fluks
atau emisi dapat dihitung dengan menggunakan
rumus.

Dimana:
E : Emisi gas CH4, CO2 dan N2O (mg m-2 hari-1)
dc/dt : Perbedaan konsentrasi gas CO2 dan N2O per

waktu (ppm menit-1)
Vch : Volume boks (m3)
Ach : Luas boks (m2)
mW : Berat molekul CH4, CO2 dan N2O (g)
mV : Tetapan volume molekul (22.41 l)
T : Suhu rata-rata selama pengambilan sampel (°C),

Nilai 273.2 : Tetapan suhu Kelvin

A. Bahan dan alat

1. Sungkup penangkap gas ukuran 40 × 20
× 20 cm

2. Penampang ukuran sesuai ukuran dasar
sungkup

3. Termometer lapang
4. Jarum suntik (syringe) ukuran 20 mL
5. Vial ukuran 10 mL
6. Penutup karet/septum
7. Stop watch
8. Alat tulis dan blangko pengamatan

B. Langkah pengambilan sampel

1. Pengambilan contoh gas dilakukan pada
pagi (06.00-08.00) dan siang hari (12.00-
14.00).

2. Pada kondisi tanah kering, penampang
yang sudah dipasang sejajar tanah perlu
diisi dengan air untuk menghindari
kebocoran gas dari bawah sungkup.

3. Sungkup diletakkan di atas penampang
dan pastikan tidak ada kebocoran gas di
bagian bawah sungkup.

4. Termometer dipasang pada lubang bagian
atas sungkup.

5. Sebelum pengambilan contoh gas, lubang
di atas sungkup dibiarkan terbuka selama
± 2-3 menit untuk menstabilkan konsentrasi
gas dalam sungkup.

6. Setelah ± 2-3 menit, penutup karet/septum
dipasang pada lubang bagian atas
sungkup.

7. Gas diambil dengan menggunakan syringe
yang dipasang pada posisi tegak lurus
dengan interval waktu 10, 20, 30, 40 dan
50 menit dalam satu rangkaian pengambilan.

8. Gas yang ada di dalam syringe dipindah-
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kan ke dalam vial yang sudah vacum dan
sudah tertutup rapat sehingga tidak terjadi
kebocoran gas.

9. Catat ketinggian air dari permukaan tanah
dan perubahan suhu pada masing-masing
sungkup.

10. Contoh gas segera dibawa ke laboratorium
untuk dilakukan analisa konsentrasi gas
CH4, CO2 dan N2O.

11. Fluks atau emisi dihitung dengan meng-
gunakan rumus.

Pengambilan sampel gas dari kotoran ternak
dan lahan perkebunan kopi

Emisi Gas Rumah Kaca pada
Perkebunan Kopi di Provinsi Bali

Budidaya kopi merupakan salah satu usaha
tani yang rentan terhadap perubahan iklim. Hal
ini disebabkan karena pertumbuhan tanaman
kopi sangat bergantung pada kondisi lingkungan
di sekitarnya. Pengukuran emisi gas rumah kaca
di Provinsi Bali dilakukan di dua lokasi yaitu
di Subak Abian Buana Kerti Desa Binyan,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan di

Subak Abian Guna Marga Desa Pelaga Kecamatan
Petang, Kabupaten Badung. Pengambilan contoh
gas di masing-masing lokasi dilakukan pada lahan
yang menerapkan sistem budidaya konvensional
(tanpa pupuk kandang) dan yang menerapkan
teknologi mitigasi emisi gas rumah kaca (dengan
pupuk kandang). Lokasi mitigasi merupakan lokasi
yang menerapkan Sistem Integrasi Tanaman dan
Ternak (SITT). SITT merupakan salah satu smart
agriculture yang ramah lingkungan karena
menggunakan konsep zero waste sehingga hasil
samping dari usaha perternakan menjadi
termanfaatkan. Limbah kotoran ternak dimanfaat-
kan sebagai pupuk kandang sedang limbah
perkebunan dimanfaatkan menjadi pakan ternak.
Pupuk kandang yang digunakan pada perkebunan
kopi di Kabupaten Bangli berasal dari kotoran
ternak kambing sedangkan di Kabupaten Badung
digunakan pupuk kandang dari kotoran ternak
sapi. Besarnya gas N2O, CO2 dan CH4 yang
dihasilkan dari kotoran ternak tergantung pada
jenis ternak, asupan pakan dan cara penyimpanan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi emisi CH4

adalah jumlah kotoran yang dihasilkan dan porsinya
yang terurai secara anaerob6). Pengelolaan kotoran
ternak (cara dan waktu penyimpanan) yang
berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda
pula terhadap emisi gas rumah kaca. Apabila
kotoran ternak disimpan di ruangan terbuka maka
proses dekomposisi yang terjadi adalah aerobik
sehingga lebih sedikit emisi CH4 yang dihasilkan.

Pada umumnya petani kopi masih meng-
gunakan pupuk anorganik secara intensif dalam
jangka waktu yang lama. Pada lahan kering
seperti lahan perkebunan kopi, emisi  gas
rumah kaca yang lebih dominan dihasilkan adalah
N2O dan CO2. Emisi N2O merupakan emisi yang
dikeluarkan sebagai hasil samping proses
nitrifikasi yang berlangsung pada kondisi oksidasi
kurang optimal dan proses denitrifikasi, sedang-
kan emisi CO2 dikeluarkan oleh tanaman atau
mikroorganisme melalui proses respirasi. Emisi
CO2 yang dilepaskan ke atmosfer akan dapat
diserap kembali oleh tanaman untuk proses
fotosintesis, sedangkan emisi N2O akan semakin
meningkat sejalan meningkatnya aplikasi pupuk
nitrogen yang tidak efisien (dosis, jenis, waktu
dan cara aplikasi). Penggunaan pupuk kandang
pada lahan perkebunan kopi dapat mengurangi
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penggunaan pupuk anorganik sehingga emisi
yang dihasilkanpun juga akan rendah.

Pendekatan yang paling efektif untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca adalah
dengan mengkombinasikan berbagai komponen
teknologi ke dalam satu paket. Paket teknologi
pengelolaan tanaman dan ternak yang terintegrasi
di lahan perkebunan kopi akan mampu memberikan
sumbangan yang positif dalam langkah mitigasi
gas rumah kaca. Adanya pertanaman kopi yang
berkelanjutan juga berfungsi untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca di atmosfer, karena tanaman
kopi memanfaatkan CO2 dalam proses fotosintesis.

Penutup
Budidaya kopi tidak terlepas dari penggunaan

pupuk, baik anorganik maupun organik. Pengelolaan
pupuk yang tepat merupakan salah satu hal yang
penting dalam upaya mitigasi emisi gas rumah
kaca. Aplikasi pupuk kandang yang sudah
terdekomposisi sempurna (CN rasio rendah)
cenderung mengemisi gas rumah kaca yang
rendah pula. Selain berperan dalam mengurangi
emisi gas rumah kaca penggunaan pupuk
kandang juga merupakan solusi permasalahan
yang dihadapi petani kopi untuk mengurangi
ketergantungan terhadap pupuk anorganik. Dari
sisi ekonomi aplikasi pupuk kandang pada
tanaman kopi juga berpeluang meningkatkan

kesejahteraan petani kopi melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas hasil sehingga harga jual
kopi tidak mengalami penurunan. Oleh karenanya
dukungan pemerintah untuk mengembangkan
Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak (SITT) pada
perkebunan kopi rakyat diperlukan dalam upaya
adaptasi dan mitigasi emisi gas rumah kaca.

Sumber Pustaka

1)BPS (2018). Statistik Kopi Indonesia (2017). Badan Pusat
Statistik Indonesia. ISBN: 978-602-438-187-5.

2)Arief, M.C.W.; M. Tarigan; R. Saragih & F. Rahmadani
(2011). Panduan Sekolah Lapang: Budidaya Kopi
Konservasi Berbagi Pengalaman dari Kabupaten
Dairi Provinsi Sumatera Utara. Conservation
International Indonesia.

3)Lal, R. (2004). Soil Carbon Sequestration Impacts on
Global Climate Change and Food Security. Science
304(5677), 1623-7.

4)Chan, Y. (2008). Increasing Soil Organic Carbon of
Agricultural Land. Primefact 735.

5)Owen, J.J.; W.J. Parton & W.L. Shilver (2015). Long-term
Impacts of Manure Amendments on Carbon
and Greenhouse Gas Dynamics of Rangelands.
Global Change Biology, 21, 4533-4547.

6)Chang, A.; T. Harter; J. Letey; D. Meyer; R.D. Meyer;
M.C. Mathews; F. Mitloerhner; S. Pettygrove;
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**0**

Fluks CH4, N2O dan CO2 pada kotoran ternak
 Lokasi CH4  (mg m-2 menit-1) N2O (mg m-2 menit-1) CO2 (mg m-2 menit-1)
 Kab. Bangli 0,0031 0,0780 60,28
 Kab. Bandung 3,18 0,0014 12,94
Sumber : Data primer (2018).

Emisi N2O dan CO2 pada lahan perkebunan kopi rakyat di Provinsi Bali

Lokasi Emisi GRK
N2O (kg ha-1 th-1) CO2 (t ha-1 th-1)

 Kab. Bangli Mitigasi 3,56 29,22
Konvensional 3,68 33,05

 Kab. Badung Mitigasi 2,39 20,00
Konvensional 2,46 39,02

Sumber : Data primer (2018).
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Aplikasi Vermikompos pada Bibit Kakao

Tsarwah As Sausan1) dan Niken Puspita Sari2)

1)Jurusan Tanah, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145 Jawa Timur
2)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118 Jawa Timur

Vermikompos merupakan salah satu sumber bahan organik yang
bermanfaat untuk tanaman. Sama halnya dengan bahan organik lain,
vermikompos mengandung banyak nutrisi. Perbedaannya hanya pada
penggunaan cacing yang berfungsi sebagai perombak bahan organik. Hasil
aplikasi menunjukkan bahwa vermikompos mampu meningkatkan pertumbuhan
bibit kakao. Vermikompos diharapkan menjadi salah satu alternatif penggunaan
pupuk organik yang mudah dibuat dan diaplikasikan ke tanaman.

egradasi kesuburan tanah
pada perkebunan khususnya
kopi dan kakao terus terjadi
sampai saat ini. Degradasi

tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya
aplikasi bahan organik ke dalam tanah, akibatnya
kandungan bahan organik tanah terus menurun.
Minimnya aplikasi bahan organik tanah disebab-
kan oleh ketersediaan bahan organik yang
terbatas di perkebunan. Tak jarang untuk
memenuhi kebutuhan bahan organik tanah, para
pekebun harus membeli pupuk organik di toko
pertanian.

 Bahan organik yaitu bahan yang berasal dari
sisa tanaman, hewan maupun manusia, yang dapat
berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah,
porositas tanah, memperbaiki drainase dan aerasi
tanah serta meningkatkan aktivitas mikroorganisme
dalam tanah1). Bahan organik merupakan salah
satu faktor yang dapat menentukan kesuburan
tanah2). Pemberian bahan organik pada tanah
pada media pembibitan dapat dilakukan dengan
penambahan pupuk organik. Pupuk organik
adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk
hidup yang diolah melalui proses pembusukan
(dekomposisi) oleh bakteri pengurai, seperti
pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia3).
Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair

yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah. Beberapa jenis pupuk
organik adalah kompos, pupuk hijau, pupuk
kandang, limbah ternak, limbah industri, limbah
kota dan vermikompos4). Teknologi pembuatan
bahan organik juga telah banyak berkembang.
Pembuatan bahan organik dapat menggunakan
perantara perombak baik dari mikroba maupun
makrofauna seperti cacing. Pemanfaatan cacing
sebagai perombak bahan organik inilah yang
disebut dengan vermikompos.

Vermikompos
Cacing tanah membutuhkan limbah berupa

kotoran ternak maupun sisa sayuran sebagai
media berkembang biak dan juga sebagai pakan.
Sisa kotoran ternak yang dimakan akan menjadi
pupuk bekas cacing atau biasa disebut vermikompos.
Vermikompos atau kascing merupakan kompos
yang dihasilkan oleh aktivitas cacing tanah, yang
bekerja sama dengan mikrobiota tanah, sehingga
mengandung banyak hormon pertumbuhan
tanaman, berbagai mikrobiota bermanfaat bagi
tanaman, enzim-enzim tanah, dan kaya hara yang
bersifat lepas lambat5). Vermikompos sangat
bermanfaat untuk memperbaiki sifat fisik, kimia
dan biologi tanah6).
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Vermikompos adalah salah satu pupuk
organik yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan
tanaman. Penambahan vermikompos pada media
tanam akan mempercepat pertumbuhan,
meningkatkan tinggi, dan berat tumbuhan7).
Vermikompos mempunyai kandungan: C organik
6,01 %; N total 0,63%; C/N 10; P2O5 0,97%;
K2O 0.07%; Fe 875 ppm; Cu 14 ppm; Zn 70 ppm;
Mn 952 ppm; B 370 ppm; Co 10 ppm; Mo 242 ppm8).

Proses pembuatan vermikompos adalah
dengan mencampurkan pupuk kandang sapi basah
yang masih belum terkena sinar matahari dan bekas
media tanam jamur tiram dengan perbandingan 1:1.
Cacing yang digunakan untuk vermikompos ini
adalah cacing Lumbricus rubellus. Tidak hanya bahan-
bahan tersebut, vermikompos ditambahkan dedak
jagung secara berkala yang berfungsi sebagai
makanan cacing. Vermikompos juga disiram
dengan sedikit air secara rutin untuk menjaga
kelembaban kompos sehingga cacing dapat hidup
serta dilakukan pembalikan kompos setiap
minggunya untuk menjaga suhu kompos tetap
optimal.

Tanaman kakao dalam pertumbuhannya
memerlukan hara. Hara diperoleh dari pupuk
yang diberikan ke dalam tanah maupun daun.
Pupuk yang dibutuhkan berbeda tergantung pada
umur tanaman. Bibit kakao pada umumnya
memerlukan pupuk organik, selain pupuk anorganik.
Pupuk organik dapat berupa kompos dedaunan,
pupuk kandang, maupun kascing atau istilah
lainnya vermikompos.

Penelitian dengan pemanfaatan vermikompos
untuk pertumbuhan bibit kakao menunjukkan
bahwa bibit kakao yang ditanam di media pasir
dan vermikompos tumbuh lebih tinggi dari pada
yang ditanam di media pasir saja. Berdasarkan
grafik pada gambar di bawah dapat diketahui
bahwa pertumbuhan bibit kakao di media tanam
campuran pasir dan vermi-kompos (PV) lebih baik
dibandingkan dengan media tanam pasir (P).

Gambar grafik di bawah ini juga menjelaskan
bahwa bibit kakao dengan media tanam campuran
pasir dan vermikompos (PV) memiliki jumlah daun
lebih banyak dibandingkan dengan media tanam
pasir (P). Hal ini diduga karena adanya pengaruh
kandungan unsur hara utama yang terkandung
dalam vermikompos seperti N, P, K, dan Mg
dimana kandungan unsur N dalam vermikompos
termasuk tinggi sebesar 2,03% sehingga dapat
meningkatkan jumlah daun11). Selain itu, dengan
adanya vermikompos maka unsur hara bisa
tersedia dan mudah diserap oleh tanaman
khususnya untuk pembentukan daun9). Tinggi
tanaman juga berbanding lurus dengan jumlah
daun dimana semakin tinggi tanaman maka jumlah
daun juga semakin meningkat. Hal tersebut
berkaitan dengan terpenuhinya unsur hara yang
dibutuhkan oleh tanaman.

Media tanam yang dicampur dengan vermi-
kompos mampu meningkatkan kemantapan
agregat dan meningkatkan porositas tanah9).
Perbaikan sifat fisik seperti struktur dan tekstur
tanah serta adanya kandungan mikroba dalam

Keterangan: P = Pasir (kontrol); PV = Pasir + Vermikompos = 1:1

Rerata tinggi bibit kakao setelah aplikasi vermikompos
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tanah juga dapat meningkatkan daya serap hara
oleh akar ke dalam tanah. Selain itu, kascing juga
mampu mempercepat laju dekomposisi bahan
organik sehingga dapat meningkatkan laju siklus
nutrisi, mentranslokasikan bahan organik ke
dalam tanah sehingga mendukung pertumbuhan
tanaman10). Adanya zat pengatur tumbuh pada
vermikompos seperti auksin juga berperan dalam
memacu tinggi tanaman dan pertumbuhan akar
dalam tanah9).

Penutup
Kandungan nutrisi makro dan mikro pada

vermikompos yaitu C, N, P2O5, K2O, Fe, Cu, Zn,
Mn, B, Co, dan Mo sangat berguna bagi tanaman
untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman kakao
antara lain tinggi tanaman dan jumlah daun.
Kajian ini menunjukkan bahwa vermikompos dapat
digunakan sebagai alternatif sumber pupuk
organik di perkebunan.
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Potret Kondisi Tanah Perkebunan Kopi
Rakyat di Kawasan Hyang Argopuro,

Bondowoso

Niken Puspita Sari1)

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

Perkebunan rakyat identik dengan perkebunan yang sistem pengelolaannya
sederhana, serta minim pupuk dan pestisida. Rendahnya input dan intervensi
manusia ini sebenarnya memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan
keseimbangan ekosistem tetap terjaga antara lain karena kesuburan tanah
yang lebih tinggi, disertai keanakeragaman fauna. Perkebunan kopi rakyat di
kawasan Hyang Argopuro Kabupaten Bondowoso merupakan contoh
perkebunan rakyat yang menarik dengan kesuburan tanah yang masih terjaga
meskipun budidaya kopi telah lama dilakukan.

abupaten Bondowoso merupakan
salah satu kabupaten di Propinsi
Jawa Timur yang memiliki cukup
banyak gunung. Badan Pusat

Statistik melaporkan 44,4%  wilayah Bondowoso
merupakan pegunungan1). Salah satu contohnya
antara lain Gunung Ijen yang membentang di
Kabupaten Bondowoso hingga kabupaten tetangga
seperti Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo,
ditambah dengan adanya pegunungan Hyang dan
Gunung Argopuro yang juga termasuk wilayah
Kabupaten Jember. Kekayaan alam ini sangat
menguntungkan sebab menghasilkan topografi
wilayah yang beragam. Hal ini tentunya berdampak
pada sistem penggunaan lahan, khususnya
komoditas perkebunan kopi rakyat di Kabupaten
Bondowoso yang menduduki peringkat pertama1)

yaitu seluas 13.626 hektar.

Kabupaten Bondowoso diuntungkan dengan
ketinggian tempat yang bervariasi, sehingga robusta
dan kopi arabika dapat tumbuh dengan baik. Daerah
dengan ketinggian di atas 1000 m dpl. menjadi area
budidaya kopi arabika, salah satunya di kawasan
Hyang Argopuro. Kawasan kopi arabika Hyang
Argopuro terletak di garis lintang antara 113O34’-
113O57’ Bujur Timur dan 7O58’-7O97’ Lintang
Selatan. Kopi arabika di kawasan Hyang Argopuro
ditanam di areal dengan ketinggian di atas 900 m dpl.
Kawasan kopi arabika ini salah satunya berada
di Kecamatan Maesan, Curahdami, dan Pakem.

Kondisi kopi arabika di kawasan Hyang Argopuro
sangat berbeda dibandingkan dengan kopi arabika
di kawasan Ijen dan mungkin di wilayah lain di Kabupaten
Bondowoso. Perbedaan wilayah, iklim, air, dan intervensi
manusia dapat menjadi salah satu faktor penyebab
perbedaan kondisi kopi di masing-masing wilayah.
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Kondisi Tanah
Kesuburan tanah pada perkebunan  kopi

rakyat di kawasan Hyang Argopuro memiliki
lapisan atas yang berwarna hitam hampir
ditemukan di semua lokasi kebun petani. Hal ini
mengindikasikan kebun kopi rakyat memiliki
kesuburan tanah yang tinggi. Sistem budidaya
kopi dengan konsep naungan beraneka ragam
telah berkontribusi menjaga kesuburan tanah.
Naungan yang digunakan petani antara lain pinus,
macademia, dan buah-buahan. Seresah yang
jatuh ke permukaan tanah terdekomposisi oleh
mikroba menjadi sumber bahan organik. Setiap
tanaman memiliki kandungan unsur hara yang
berbeda. Oleh karena itu, semakin beragam
tanaman naungan kopi maka akan semakin
beragam kandungan unsur hara di dalam tanah.

Studi kesuburan tanah telah dilakukan di
lapangan untuk menggali informasi mengenai
kondisi tanah di kawasan Hyang Argopuro. Hasil
studi menunjukkan bahwa faktor pembatas hanya
terdapat pada unsur hara fosfor. Hal ini terjadi
disebabkan oleh fosfor yang terikat ke dalam
tanah sehingga tidak dapat digunakan oleh tanaman.
Aplikasi bahan organik merupakan solusi ramah
lingkungan dan mudah dilakukan untuk meningkat-
kan ketersediaan hara fosfor. Penggunaan pupuk
organik termasuk tinggi di kawasan ini yang ditunjuk-
kan dengan banyaknya dijumpai karung-karung
yang berisi pupuk organik di sekitar kebun kopi.

Hasil analisis tanah perkebunan kopi
kawasan Hyang Argopuro Bondowoso2

 Analisa tanah Kategori
C organik Sedang – tinggi
Nitrogen Sedang
Fosfor Rendah – tinggi
Kalium Sedang
Kalsium Sedang
Sulfur Sedang
Besi Sedang

Hasil analisa pH tanah menunjukkan berada
di kisaran 5,5 – 5,9, pH ini menggambarkan pH yang
optimal untuk tanaman kopi, artinya dalam kondisi
pH tersebut ketersediaan hara untuk tanaman kopi
optimal.

Hasil analisis fisik tanah juga dilakukan di
kawasan ini. Tekstur tanah sebagian besar adalah
lempung berliat (clay loam), lempung (loam), liat
(clay), lempung liat berdebu (silty clay loam), dan
lempung berdebu (silt loam). Tanah lempung
berliat sebagian besar tersebar pada ketinggian
di atas 1000 m dpl., sedangkan lempung, liat,
lempung liat berdebu, dan lempung berdebu
tersebar pada ketinggian 1000 m dpl.

Budidaya kopi arabika di kawasan
Hyang Argopuro Bondowoso

Sistem konservasi tanah
Perkebunan kopi rakyat di kawasan Hyang

Argopuro memiliki topografi yang berbukit hingga
bergunung. Topografi seperti ini sebaiknya mewajib-
kan masyarakat melakukan sistem budidaya kopi
yang mendukung kelestarian lingkungan. Praktek
pembuatan terasering banyak dijumpai di
perkebunan kopi rakyat di kawasan Hyang
Argopuro. Hasil pengamatan di lapangan menunjuk-
kan petani kopi telah memahami pentingnya
kelestarian lingkungan. Praktek terasering ini
dilakukan untuk mengurangi dampak erosi, dan
untuk mencegah lapisan atas yang subur hanyut
terbawa oleh aliran permukaan air. Banyak lapisan
subur yang masih dijumpai di kebun menunjukkan
bahwa petani telah menerapkan praktek budidaya
yang dapat menjaga kesuburan tanah dengan
baik.
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Sistem konservasi tanah di kawasan Argopuro

Aspek lain yang membedakan kondisi di
perkebunan kopi kawasan Hyang Argopuro yaitu
sumber air yang melimpah. Kawasan Hyang
Argopuro memiliki iklim yang lebih basah. Sumber
air ditemukan dengan mudah di beberapa lokasi
kebun. Sumber air ini penting terutama saat
musim kemarau.

Adanya praktek pemberian pupuk organik
secara langsung telah menjaga kelembaban tanah,
sehingga saat musim kemarau tanaman kopi
hampir tidak mengalami fase meranggas atau
kekeringan. Selain itu, praktek pemulsaan
menggunakan sisa pangkasan kopi maupun
naungan turut membantu menjaga kesuburan dan
kelembaban tanah.

Penutup
Kondisi tanah di perkebunan kopi arabika

Hyang Argopuro termasuk kategori subur. Hal ini
sangat menguntungkan, terlebih dengan didukung

sistem budidaya kopi yang telah berjalan dengan
baik. Praktek konservasi tanah dan air juga telah
lama dilakukan sehingga kesuburan tanah dan
sumber air tetap terjaga.

Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas

Pertanian Kabupaten Bondowoso yang telah
memberikan dana dan membantu pelaksanaan
kegiatan Indikasi Geografis Kopi Arabika Hyang
Argopuro.

Sumber Pustaka
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Indikasi Geografis Hyang Argopuro. Bondowoso.
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Signature Coffee:
Citarasa Kopi Blending Masa Kini

Andi Dharmawan1)

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

Salah satu cara untuk mendapatkan seduhan kopi yang memiliki citarasa
khas adalah dengan melakukan pencampuran/peracikan kopi (blending). Blending
adalah bentuk formulasi kopi yang memiliki nilai seni (artisan) dalam
menghasilkan citarasa yang berbeda selain untuk melengkapi kekurangan
atau menutupi rasa yang ada pada satu kopi. Signature coffee merupakan
salah satu upaya meracik kopi yang tiada tanding. Tulisan ini dibuat untuk
memaparkan hasil formulasi kopi blending yang memberikan inspirasi dalam
berinovasi menghasilkan produk turunan kopi dengan citarasa yang terbaik.
Hasil uji citarasa menurut standar SCAA (Specialty Coffee Asssosiation of
America) menunjukkan bahwa signature coffee memiliki nilai citarasa lebih
tinggi dari pada kopi yang disajikan tunggal1).

opi blending adalah perpaduan
atau pencampuran dari beberapa
jenis kopi sumber tunggal
(single origin) ataupun dari

varietas yang berbeda. Pencampuran ini dapat
berasal dari dua jenis kopi atau lebih untuk
mendapatkan citarasa yang komplek dan spesifik.
Menurut Kevin Sinnott dalam bukunya The Art
and Craft of Coffee tahun 2010. Cara blending
diawali dengan menyeduh kopi yang paling pokok
(Base Coffee) dengan teknik seduh yang digunakan.
Base Coffee dipilih dari kopi yang citarasanya
dominan. Teknik ini sangat disukai karena mereka
tidak menyukai kopi dengan citarasa otentik
dari single origin. Hasil racikan itu kemudian
melahirkan istilah baru dalam dunia perkopian,
yaitu House Blend. House Blend menyajikan
menu kopi blending yang khas di kafenya dan
tidak ada di tempat lain. Inilah yang kemudian

dikenal dengan Signature Coffee. Menurut sejarah,
penamaan kopi House Blend mengacu pada
sesuatu yang eksklusif seperti istilah House Wine.
Kedua istilah itu digunakan untuk menyebut
sebuah racikan suatu produk unggulan.

Terdapat dua pendapat mengenai cara
pembuatan kopi blending. Pertama, blending
dilakukan sebelum roasting (penyangraian). Cara
ini dipercaya bisa menghasilkan rasa yang unik
secara bersamaan. Kedua, blending yang
dilakukan setelah proses penyangraian3).
Beberapa orang menganggap bahwa setiap
single origin coffee (spesifik wilayah) punya
karakter yang berbeda ketika disangrai secara
bersamaan. Dengan menyangrainya masing-
masing sebelum dicampur maka rasa kopi akan
maksimal. Sebenarnya tidak ada yang paling
benar di antara kedua pendapat tersebut.
Masing-masing metode pencampuran dan
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penyangraian akan memunculkan citarasa
khasnya. Begitu pula dengan komposisi kopi
house blend, semua kembali ke selera. Cara paling
baik untuk menentukan nikmat tidaknya adalah
dengan mencoba dan mengeksplorasinya.

Spesifikasi Fisik Biji Kopi Blend
Biji kopi dipanen tahun 2018 dengan kualitas

mutu fisik 1 sesuai SNI 2907 : 2008 seperti pada
Tabel dibawah. Biji kopi yang diuji diolah dengan
metode basah (Wet process) dan kering (Dry
process).  Biji kopi disangrai menggunakan mesin
sangrai yang sama, yaitu  mesin probat BRZ-02
pada suhu sangrai 150-180OC selama 10-12 menit
dengan tingkat kematangan medium, biji kopi
sangrai berwarna cokelat karena penyangraian
pada tingkat kematangan ini dapat mengeluarkan
citarasa optimal sehingga mampu mengeluarkan
karakter citarasa seutuhnya5).

Standar kualitas fisik biji kopi yang digunakan
tersebut menjadi acuan atau faktor pembatas
dalam memformulasi kopi blend pada spesifikasi
seperti tabel dibawah, karena dengan spesifikasi
yang berbeda dapat dimungkinkan berbeda juga
hasil uji citarasanya. Metode pengolahan penting
untuk diperhatikan karena warna fisik biji akan
berbeda antara metode olah basah dengan
metode olah kering. Hal itu berpengaruh pada
citarasa yang dihasilkan ketika penyeduhan.
Untuk kopi liberika diperoleh dari biji yang diolah
kering karena metode tersebut sangat memudah-
kan dalam pengolahan.

Kadar air biji kopi yang akan dicampur mem-
pengaruhi penyimpanannya. Oleh karena itu, perlu
dipastikan nilai kadar air sesuai SNI 2907 2008,
yaitu maksimal 12,5% (lihat tabel dibawah). Nilai
densitas menunjukkan kerapatan massa biji kopi
dalam satu volume. Semakin tinggi nilainya maka
semakin rapat atau semakin berat per butir bijinya.
Ukuran biji yang lebih kecil biasanya ditandai
dengan nilai densitas yang lebih rendah. Nilai
densitas ini akan semakin menurun seiring
dengan proses penyangraian pada tingkat
kematangan tertentu. Hal itu terjadi karena ketika
disangrai akan terjadi proses bean development
atau mekarnya biji kopi akibat proses eksotermik
di dalam biji kopi. Penurunan densitas mencapai
40% dari volume awal biji dan tergantung pada
tingkat kematangan sangraiannya.

Indikasi Geografis menjadi parameter terakhir
dalam pemilihan biji untuk pencampuran. Peng-
gunaan kopi bersertifikat IG layak dipertimbang-
kan karena adanya jaminan mutu dalam
pengelolaan menghasilkan biji kopi dengan
kualitas yang konsisten. Biji kopi yang digunakan
dalam pengujian ini sudah mendapatkan sertifikat
IG yang dikeluarkan oleh  Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham)6).

Karakteristik Citarasa Kopi Blend
Berdasarkan pengujian citarasa diperoleh

serangkaian nilai atau hasil uji yang terdiri dari
15 formulasi dengan 3 macam perbandingan
formulasi (blend) dari 2 jenis kopi yang asalnya

Spesifikasi biji kopi yang digunakan untuk blending
 

Asal kopi Jenis kopi Mutu Metode olah
Kadar Densitas

 Densitas

fisik
air (%) biji (g/mL)

biji
G*

± 0,05I ± 0,05
 sangrai
(g/mL)
 ± 0,05

 Gayo Arabika I Wet process wet hulling 12,00 0,64 0,36 Ya
 Toraja Arabika I Wet process wet hulling 12,00 0,71 0,37 Ya
 Jombang Excelsa I Wet process dry hulling 12,00 0,68 0,36 Tidak
 Temanggung Robusta I Wet process dry hulling 11,50 0,68 0,36 Ya
 Lampung Robusta I Wet process dry hulling 12,00 0,63 0,37 Ya
 Kuala Tungkal Liberika I Dry Process 11,80 0,65 0,31 Ya
Keterangan : * (Indikasi Geografis).
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berbeda seperti pada tabel dibawah. Perbandingan
komposisi formulasi berdasarkan pada penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa pada
komposisi blending kopi terbaik antara arabika
dan robusta adalah 75% berbanding 25%7).
Penggunaan robusta sebanyak 25% dari formula
blending arabika mampu mensubtitusi kopi arabika
yang 100%.

Pengujian ini, dibuat dengan menggunakan
rancangan perlakuan pada berbagai perbandingan
untuk menambah referensi hasil dari formulasi kopi
blending sebelumnya. Dengan adanya informasi
tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam
perancangan penelitian serta mampu meng-
intrepretasikan hasil blending secara lebih detail
terutama pada biji kopi yang digunakan dan
diperoleh deskripsi citarasa yang baik.

Berdasarkan hasil analisis statistik Rancangan
Acak Lengkap menggunakan One Way Anova
SPSS (lihat tabel dibawah) diperoleh bahwa
formula nomor 1 merupakan formula terbaik
dibandingkan keseluruhan formula. Berturut-turut
adalah formula nomor 1 ; 6 ; 7 ; 9 ; 2 ; dan 10.
Hal tersebut berdasarkan pada nilai hasil uji
ci tarasa dar i perlakuan kombinasi formula
yang dilakukan. Semua perlakuan pada formula
nomor 1 memiliki nilai di atas kontrol. Formula 1,
perlakuan dengan perbandingan 50:50 (%)
mendapat nilai tertinggi dibandingkan lainnya.
Hal itu, terlihat pada komentar atau notes panelis

menyatakan formula ini menghasilkan kopi yang
sangat manis (very sweet) terindikasi rasa caramel
(caramelly) atau campuran seperti rasa madu dan
gula merah (Honeyed dan Brown sugar). Dengan
kata lain, formula ini memberikan rasa manis yang
paling baik dibandingkan formula kopi lainnya.

Lain halnya dengan perbandingan 70:30 (%)
kopi Gayo dan Toraja. Formula ini menghasilkan
dominan rasa seperti tembakau (tobacco leaf, dan
herbally). Padahal, dari setiap kontrol baik kopi
Gayo maupun kopi Toraja tidak terindikasi adanya
rasa atau aroma seperti tembakau melainkan
seperti sereal (cereally, sweet corn), herbal
(herbally), dan caramel (caramelly). Dengan demikian,
pada formula 1 untuk perbandingan kopi  70:30
(%) antara kopi Gayo dan kopi Toraja dimungkin-
kan terjadi pembentukan aroma dan rasa yang
berbeda (baru) dari single origin-nya sehingga
citarasa pada formula ini dapat dijadikan penanda
untuk blending yang memiliki aroma dan rasa
khas seperti tembakau. Uji citarasa kopi formula
ini oleh panelis menghasilkan nilai 86,25 dengan
dominan rasa seperti rempah-rempah (Spicy).

Nilai hasil uji citarasa lain yang menunjukkan
hasil perbandingan kopi campuran lebih tinggi
dibandingkan single origin lainnya adalah formula 10,
yaitu pencampuran antara kopi Robusta Lampung
dan Temanggung pada perlakuan perbandingan
formula 70:30 (%) dengan nilai 82.67. Kopi blending
tersebut memiliki citarasa yang unik seperti

 
Formula Kopi I

Perbandingan komposisi blending (%)
Kopi II100:0 70:30 50:50 30:70 0:100

(Kontrol) (Kontrol)
 1 Gayo 84,00 85,42 86,42 86,25 84,67 Toraja
 2 Gayo 84,00 84,00 83,00 82,75 82,00 Lampung
 3 Gayo 84,00 83,08 82,17 81,17 81,75 Temanggung
 4 Gayo 84,00 82,75 81,42 80,75 79,83 Kuala Tungkal
 5 Gayo 84,00 83,75 79,25 80,25 82,25 Jombang
 6 Toraja 84,67 84,50 84,17 83,50 82,00 Lampung
 7 Toraja 84,67 85,50 84,25 81,33 81,75 Temanggung
 8 Toraja 84,67 78,17 82,38 80,00 79,83 Kuala Tungkal
 9 Toraja 84,67 84,25 83,83 82,83 82,25 Jombang
 10 Lampung 82,00 82,67 82,33 82,17 81,75 Temanggung
 11 Lampung 82,00 80,42 75,83 78,00 79,83 Kuala Tungkal
 12 Lampung 82,00 82,63 81,38 81,00 82,25 Jombang
 13 Temanggung 81,75 78,25 76,25 78,25 82,25 Jombang
 14 Temanggung 81,75 80,25 79,00 79,13 79,83 Kuala Tungkal
 15 Kuala Tungkal 79,83 78,92 79,67 82,08 82,25 Jombang

Hasil uji citarasa kopi blending
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rempah, khususnya clove (cengkeh) dan tobacco
(tembakau kering) padahal citarasa tersebut tidak
terdeteksi pada kontrol atau single originnya.
Formula tersebut juga memiliki rasa yang manis
seperti karamel, berbeda dari robusta pada
umumnya yang cenderung pahit atau sepat.
Kelebihan lainnya adalah terbentuk keseimbangan
antara rasa dan body (kekentalan) di mulut
menjadikan kopi blending ini excellent (istimewa).

Perbandingan blending lainya pada formula
10 ini yang menciptakan citarasa khas juga
terbentuk pada perbandingan 30:70 (%). Blending
ini menghasilkan citarasa spicy (rempah-rempah)
dengan nilai sweetness (kemanisan) adalah 7,75
atau sangat baik.

Dua macam formulasi tersebut menunjukkan
bahwa kopi arabika dan robusta yang dicampur
dengan jenis yang sama tetapi dari daerah asal
yang berbeda dapat menghasilkan nilai citarasa
yang lain. Hal itu tidak  terjadi pada pencampuran
liberika dan excelsa, formulasi kopi-kopi tersebut
justru menghasilkan citarasa yang lebih rendah
dari kopi yang tidak dicampur. Kopi liberika asal
Kuala Tungkal memiliki deskripsi rasa seperti
nangka dan bahan-bahan kimia (chemically).
Citarasa tersebut kurang dapat diterima oleh para
panelis (lihat gambar di bawah). Kesimpulan
lainnya adalah bahwa kopi Arabika Toraja sangat

cocok dijadikan kopi blending dengan kopi
apapun karena berdasarkan hasil analisis untuk
citarasa terbaik perpaduan yang menggunakan
kopi Toraja mendapat nilai yang baik dan masuk
dalam lima terbaik Tidak semua kopi dapat
dicampur dan menyatu dengan baik dari segi
citarasa, sebagai contoh pada kopi liberika dari
Kuala Tungkal, rasa dan aroma nangka atau
chemically-nya begitu dominan sehingga hampir
menutupi rasa kopi lainnya.

Kopi dari jenis yang sama dengan daerah
asal yang berbeda dapat menghasilkan kopi
signature karena hasil blending memperoleh nilai
yang lebih tinggi dari origin-nya sedangkan
formulasi kopi lainnya yang mendapatkan nilai
pada rentang origin-nya bukan berarti tidak
baik akan tetapi dapat dijadikan kopi subtitusi
(pengganti), artinya jika mengalami suatu kendala
karena keterbatasan stok maka untuk meng-
hasilkan citarasa yang hampir sama atau
mendekati dengan kopi yang diinginkan dapat
mencampur sesuai dengan formula dan
ketersediaan stok bahannya tersebut. Hal itu,
didukung juga berdasarkan analisis statistik
pairing test, hasil uji citarasa menunjukan tidak
signif ikan atau tidak ada perbedaan antar
kombinasi dalam satu formula sehingga pada
kombinasi apapun dengan perbandingan pada
batas 50:50 (%) menghasilkan citarasa yang
sama dengan origin-nya. Tentunya hal itu, secara
ekonomis sangat bermanfaat karena dapat
dijadikan solusi bagi kafe untuk bisa menghitung
kembali neraca arus keuangannya dalam hal
omset dan keuntungan yang akan didapat
karena dapat memperoleh bahan baku yang lebih
murah dan dijual dengan harga yang sesuai
seperti contoh pada formula nomor 2 dan 6 (lihat
gambar).

100:0 70:30 50:50 30:70 0:100

Formula Blending 1
(Gayo dan Toraja)

84

85,42

86,42 86,25

84,67

Grafik nilai uji citarasa formula Blending nomor 1

Kontrol
Perlakuan

Nilai  uj i  ci tarasa
dalam satu satuan

Rasio dalam %

100:0 70:30 50:50 30:70 0:100

79,83

78,92
79,67

82,08 82,25

Grafik nilai uji citarasa formula blending nomor 15

Kontrol
Perlakuan

Formula Blending 15
(Kuala Tungkal dan Jombang)

Nilai uji citarasa
dalam satu satuan

Rasio dalam %

100:0 70:30 50:50 30:70 0:100

Formula Blending 10
(Lampung dan Temanggung)

82

82,67

82,33
82,17

81,75

Kontrol
Perlakuan

Grafik nilai uji citarasa formula blending nomor 10

Nilai uji citarasa
dalam satu satuan

Rasio dalam %
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Penutup
Pencampuran kopi Gayo dan Toraja pada

perbandingan 50:50 (%) merupakan kombinasi
terbaik dibandingkan formula lainnya dan dapat
dikatakan sebagai signature coffee yang memiliki
citarasa khas komplek dan spesifik, yaitu herbally
(tobacco) dan caramelly (very sweet). Secara
umum, blending dengan kombinasi dari jenis
sampel kopi yang sama, namun berbeda daerah
asal lokasi (origin) akan menghasilkan citarasa
khas yang lebih baik dari pada kontrolnya, seperti
pencampuran antara kopi Arabika Gayo dengan
Toraja dan Robusta Lampung dengan Temanggung
kecuali pencampuran antara kopi liberika asal
Kuala Tungkal dan excelsa dari Jombang karena
citarasa khas liberika (jack fruit and chemically)
yang sangat dominan dan tidak diharapkan
muncul pada kopi blending. Sedangkan, formulasi
lainnya yang memperoleh nilai diantara rentang
kontrolnya dapat dijadikan sebagai kopi subtitusi,
artinya untuk menghasilkan citarasa yang sama
dapat dilakukan dengan blending kopi lainnya
pada perbandingan 70:30 dan 50:50 (%). Kopi
Arabika Toraja pada penelitian ini merupakan kopi
yang sangat cocok untuk dicampur dengan kopi
dari daerah lainnya karena hasil uji citarasa
menunjukkan bahwa semua kopi yang dicampur
dengan kopi Toraja memberikan kesan citarasa
yang baik.
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Nilai hasil uji citarasa pada formula nomor 2 dan 6

Formulasi Blending

100:0 70:30 50:50 30:70 0:100

79,83% 78,92%

79,67%

82,08%

82,25%

82,25%

82,25%

82,25% 82,25%

Gayo dan Lampung Toraja dan Lampung

Linier (Gayo dan Lampung) Linier (Toraja dan Lampung)

Nilai uji citarasa
dalam satu satuan

Rasio dalam %
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Mekanisme Pembentukan Senyawa
Aromatik pada Produk Olahan Biji Kakao

Hendy Firmanto1)

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

Citarasa merupakan sensasi yang diperoleh dari hasil penerjemahan indera
pengecap (lidah) dengan indera penciuman (rongga hidung) terhadap senyawa
kimia tertentu yang terdapat pada bahan makanan. Aroma pada produk pangan
olahan termasuk cokelat, dihasilkan oleh senyawa hasil reaksi/interaksi dari
senyawa kompleks yang terurai karena adanya tiga proses utama yakni proses
degradasi enzimatis, proses pemanasan, dan proses oksidasi. Pengolahan
pascapanen melalui perlakuan fermentasi, penjemuran, dan penyangraian
merupakan proses yang banyak mempengaruhi citarasa di luar faktor yang
lebih bersifat origin seperti genetik tanaman, kondisi geografis lahan, dan
populasi mikrobia pada lingkungan setempat.

enyawa kimia yang berkontribusi
terhadap citarasa terbagi menjadi
dua yakni senyawa kimia yang tidak
menguap (non-volatile) yang

diindera oleh lidah dan senyawa kimia yang
bersifat dapat menguap (volatile) yang diindera
oleh rongga hidung atau dikenal dengan istilah
aroma. Citarasa makanan pada dasarnya
mencakup tiga macam unsur, yaitu rasa (taste),
bau atau aroma (flavour), dan  sensasi atau
mouthfeel (dingin, pedas, berpasir, dll), paling
kompleks dan menentukan bahkan sudah
terindera meskipun belum masuk ke dalam mulut
adalah aroma.

Aroma merupakan salah satu atribut utama
penentu kualitas sensori biji kakao selain
keasaman (acidity), rasa pahit (bitterness), dan
rasa sepat/getir (astringency). Aroma umumnya
bersifat mudah menguap (volatile), sedangkan
rasa pahit, asam, dan getir merupakan atribut
yang bersifat tidak dapat menguap (non-volatile).
Aroma dapat menentukan keunikan pada produk

cokelat yang dapat digunakan untuk menentukan
kategori sebagai aroma spesial (fine/flavour cocoa)
yang umum dideskripsikan pada produk-produk
cokelat single origin serta menunjukkan identitas
asal daerah dan negaranya.

Aroma dapat dipengaruhi oleh faktor on-farm
maupun off-farm. Faktor on-farm berkaitan
dengan pengaruh pada proses metabolisme
pembentukan senyawa kimia penyusun biji,
sedangkan faktor off-farm berkaitan dengan
perlakuan pascapanen. Perlakuan pascapanen
merupakan faktor yang dapat dimodifikasi secara
langsung, sehingga perubahan aroma berdasarkan
perbedaan perlakuan pascapanen dapat dievaluasi
dengan mudah. Perbedaan perlakuan tersebut
misalnya berupa perbedaan metode fermentasi,
cara pengeringan, dan perbedaan cara penyangraian.
Perlakuan-perlakuan mekanis tersebut secara
kimiawi berkaitan erat dengan terjadinya proses
degradasi enzimatis, serta reaksi yang terjadi
karena proses pemanasan dan proses oksidasi.
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Pembentukan Aroma Melalui
Proses Degradasi Enzimatis

Enzim adalah katalis dalam suatu reaksi
biokimia yang dapat secara aktif memecah suatu
senyawa kimia aktivasi enzim didorong oleh
adanya faktor suhu dan suasana asam. Senyawa
hasil pemecahan enzim merupakan suatu senyawa
yang dapat berupa prekursor aromatik ataupun
senyawa aromatik itu sendiri. Senyawa prekursor
aromatik adalah senyawa kimia yang bersifat non-
volatil namun karena adanya interaksi/reaksi
dengan prekursor lain, menghasilkan senyawa
aromatik yang bersifat volatil, contohnya senyawa
gula sederhana hasil pemecahan karbohidrat oleh
enzim invertase, yang bereaksi dengan protein
dapat menghasilkan senyawa aromatik yang
volatil berupa Pirazin (C4H4N2) melalui jalur reaksi
Maillard. Senyawa aromatik juga dapat terbentuk
langsung dari senyawa prekursor yang awalnya
bersifat non-aromatik namun dipecah ikatannya
oleh enzim tertentu sehingga hasil pecahannya
menghasilkan suatu senyawa aromatik, contohnya
senyawa prekursor aromatik glikosidik yang terikat
pada senyawa non-aromatik berupa monosakarida

atau disakarida, dapat terlepas menjadi senyawa
aromatik dengan pemecahan oleh enzim glikosidase.

Proses degradasi enzimatis sebagian besar
terjadi pada proses fermentasi  dan pengeringan
biji kakao. Sumber enzim dapat berasal dari sekresi
mikroba yang ada (interseluler) maupun dari bahan
baku biji kakao itu sendiri (ekstraseluler). Hasil
penelitian  adanya aktivitas beberapa enzim saat
proses fermentasi dan pengeringan yang secara
langsung berkontribusi terhadap pembentukan
senyawa aromatik ditunjukkan pada tabel di
bawah ini1).

Pembentukan Aroma Melalui
Perlakuan Pemanasan

Reaksi-reaksi yang dapat timbul pada bahan
pangan yang disebabkan induksi panas antara
lain: reaksi karamelisasi senyawa gula, reaksi
Maillard antara gula reduksi dengan senyawa
asam amino, dan pirolisis protein. Mekanisme
reaksi senyawa gula hasil pemecahan karbohidrat
serta reaksi senyawa asam amino hasil
pemecahan protein ditunjukkan pada gambar di
bawah.

Perubahan aktivitas enzim selama proses fermentasi
 Enzyme Days of heap fermentation (day)

0 1 2 3 4
 Endoprotease 381 312 227 187 190
 Aminopeptidase 1-14 0-49 0-06 0-07 0-06
 Carboxypeptidase 0-33 0-25 0-18 0-18 0-05
 Invertase (cotyledon) 0-037 0-011 NS NS NS
 Invertase (pulp) 0-573 0-046 NS NS NS
 Polyphenol oxidase 4-51 2-07 0-27 0-21 0-24
 -Galactosidase 9-9 9-6 10-7 9-8 6-7
 -Arabinosidase 2-9 2-7 2-9 2-6 2-2
 -Mannosidase 27-8 26-7 22-2 22-2 20-5
*NS = not significant.

Pengaruh pengeringan terhadap aktivitas enzim
 Enzyme Unfermentation Fermented

Freeze dried Freeze dried Sun dried Articially dried
 Endoprotease 381 312 227 187
 Aminopeptidase 1-14 0-49 0-06 0-07
 Carboxypeptidase 0-33 0-25 0-18 0-18
 Invertase (cotyledon) 0-037 0-011 NS NS
 Invertase (pulp) 0-573 0-046 NS NS
 Polyphenol oxidase 4-51 2-07 0-27 0-21
 -Galactosidase 9-9 9-6 10-7 9-8
 -Arabinosidase 2-9 2-7 2-9 2-6
 -Mannosidase 27-8 26-7 22-2 22-2
Sumber: Hansen et al., (1998).
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Pemanasan bahan pada suhu 100-130oC
akan melepaskan molekul air pada senyawa gula,
namun tidak mengubah struktur gula. Adapun
pemanasan pada 150-180oC menyebabkan
molekul air terlepas keseluruhan dan senyawa
gula berubah struktur menjadi suatu anhidrida.
Senyawa anhidrida ini selanjutnya akan meng-
hasilkan senyawa furfural dari gula pentosa dan
hidroksimetil furfural dari gula heksosa.

Pemanasan yang terus dilakukan pada waktu
yang lama, selain menimbulkan dehidrasi juga
akan memicu proses karamelisasi. Proses
karamelisasi akan menghasilkan senyawa
turunan-turunan furan, senyawa karbonil, senyawa
alkohol, senyawa hidrokarbon alifatik maupun
hidrokarbon aromatik. Senyawa furan berkontribusi
terhadap aroma nutty-like, popcorn-like, dan
coumarine-like, senyawa alkohol menimbulkan
aroma sweet, caramel, dan flowery, sedangkan
hidrokarbon aromatik menimbulkan aroma fruity2).

Jika terjadi reaksi antara gula reduksi dengan
asam amino, maka jenis reaksi yang akan terjadi
adalah reaksi Maillard. Reaksi Maillard terjadi
pada suhu pemanasan yang tidak terlalu tinggi
dibandingkan karamelisasi. Reaksi Maillard juga
disertai warna yang kecokelatan yang disebabkan
oleh senyawa melanoidin yang terbentuk oleh
reaksi glukosa dengan glisin. Reaksi kompleks
Maillard akan menghasilkan senyawa-senyawa
aromatik seperti Pirazine dan Aldehid yang
dominan berkontribusi pada atribut aroma hazelnut,
roasted, cocoa, malt, dan coffee.

Pembentukan Aroma oleh
Proses Oksidasi

Oksidasi pada senyawa kimia akan menghasilkan
senyawa-senyawa aromatik tertentu yang dapat
mempengaruhi citarasa. Proses oksidasi terjadi
secara simultan dengan proses degradasi enzimatis
maupun pemanasan selama proses pengolahan
biji kakao. Selama proses penjemuran atau
pengeringan, karena paparan oksigen dan panas,
maka senyawa polifenol yang ada di dalam biji
yang terpecah oleh enzim polifenol-oksidase.
Polifenol akan mengalami oksidasi menjadi fenol
yang dapat menghasilkan aroma manis (sweet).
Oksidasi yang intensif terjadi pada senyawa lipida
atau gliserida dapat menimbulkan aroma cacat
(off-flavour) yakni berupa aroma tengik (rancid),
langu (grassy) atau masam (rubbery) pada biji.

Selain polifenol dan lipid, aldehid, dan keton
hasil oksidasi lipid juga dapat lebih lanjut teroksidasi
dengan adanya asam-asam amino. Gambar di
bawah menunjukkan contoh oksidasi asam lemak
linoleat yang menghasilkan senyawa heksanal
dengan aroma greenish. Reaksi lanjutan dapat
mengubahnya menjadi 2,4-dekadiena dan 2-oktanal.
Gambar dibawah ini juga menjelaskan hasil
oksidasi asam lemak yang berekasi dengan hidrogen
sulfida (H2S) atau amonia dapat menghasilkan
rantai panjang sulfur dan nitrogen yang memiliki
gugus heterosiklik. Sulfur dalam kondisi ini dapat
dihasilkan oleh degradasi lignin atau lignoselulosa
yang dapat terkandung pada biji atau kulit biji

Sumber: Mathias K. Sucan & Deepthi K. Weerasinghe (2005).
Mekanisme reaksi-reaksi kimia dalam pembentukan flavour
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(shell). Aroma kurang baik yang akan dihasilkan
dari reaksi ini adalah aroma hangus.

Penutup
Pembentukan aroma atau flavour biogenesis

pada pengolahan pascapanen kakao terjadi
secara simultan, baik aroma yang dihasilkan oleh
degradasi enzimatis, pemanasan maupun proses
oksidasi. Aroma yang terbentuk dapat berkonotasi
positif (desirable) maupun negatif (undesirable)
bergantung pada cara pengolahan yang dilakukan.
Perbaikan aroma yang berkorelasi dengan
perlakuan mekanis pada pengolahan pascapanen
kakao, dapat dilakukan dengan memperhatikan
kondisi untuk aktivasi enzim, mengatur pemanasan,
dan mengontrol reaksi oksidasi. Aplikasi pada
perlakuan teknisnya adalah memantau kondisi
fermentasi, proses pengeringan, dan penyangraian.
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Contoh oksidasi gliserida menghasilkan heksanal










