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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopi (Coffea canephora pierre ex froehner) merupakan suatu jenis 

tanaman tropis. Kopi juga merupakan minuman yang tidak mengandung alkohol 

dan memiliki kafein. Banyak manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi kopi, 

diantaranya kafein yang terkandung didalamnya dapat meningkatkan laju 

metabolism tubuh. Bagi sebagian orang dengan rutinitas yang mengharuskan 

mereka untuk beraktivitas dimalam hari, kopi bisa menjadi alternatif minuman 

yang baik karena kandungan kafein yang dimilikinya dapat mengatasi rasa kantuk. 

Kopi juga mempunyai sifat sebagai anti bakteri yang baik hingga memungkinkan 

untuk menyembuhkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan 

(Panggabean, 2011). 

Perdagangan internasional merupakan aspek penting bagi pembangunan 

suatu Negara (Amir, 1986). Salah satu penghasil devisa utama berasal dari 

subsektor perkebunan yaitu kopi yang merupakan komoditias global bernilai 

ekonomi tinggi dan salah satu bahan minuman paling popular di dunia. Kopi 

merupakan sebagian kecil dari komoditas perdagangan internasional yang dikelola 

dan didominasi oleh petani berskala kecil. Sekitar 75% lahan dari 25 juta petani di 

seluruh dunia adalah petani kecil (Brown 2004). Di Indonesia, kopi sebagai 

komoditi perkebunan andalan Indonesia diusahakan oleh perkebunan negara, 

swasta maupun rakyat (Giyarto, 2010). Sejalan dengan situasi yang terjadi di 

dunia, perkebunan kopi di Indonesia juga sebagian besar diusahakan oleh rakyat 

(Miftahul, 2010). Dengan semakin berkembangnya komoditas kopi dalam 
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perdagangan dunia, memberikan harapan besar bagi perekonomian petani 

khususnya, dan perekonomian nasional Indonesia umumnya sebagai negara 

agraris. Dalam perannya sebagai komoditas ekspor, negara Indonesia menjadi 

salah satu produsen utama kopi dunia dan saat ini (tahun 2013) menempati urutan 

ketiga penghasil  kopi terbesar dunia setelah Brazil dan Vietnam (ICO, 2014).  

Jenis tanaman kopi yang di budidaya oleh petani Indonesia yaitu kopi 

Arabika dan kopi Robusta. Masing-masing kopi memiliki keunggulan, kopi 

Arabika memiliki cita rasa yang khas sehingga mempunyai pasar khusus, 

sedangkan kopi Robusta (Defitri, 2016) adalah salah satu komoditas yang 

memiliki nilai strategis dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Prospek 

komoditi kopi Indonesia sangat besar karena didukung adanya ketersediaan lahan 

pengembangan kopi serta Indonesia memiliki keunggulan geografis dan iklim 

yang menghasilkan kopi yang mempunyai cita rasa dan aroma yang digemari 

masyarakat dunia. Kopi Robusta mempunyai peranan penting bagi mayoritas 

pekebun kopi Indonesia, maka diperlukan upaya peningkatan produktivitas 

dengan menggunakan bahan tanam yang sesuai dengan kondisi lingkungan kebun 

dan teknologi budidaya yang tepat serta mempertahankan kualitas dan 

meningkatkan nilainya. Kopi robusta merupakan jenis yang paling banyak 

dibudidayakan di Indonesia yakni mencapai 1,02 juta ha (Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi, 2014). 

Usaha pemerintah dalam peningkatan produktivitas kopi dengan 

menganjurkan teknik budidaya yang tepat yaitu salah satunya dengan penggunaan 

bibit kopi yang unggul. Penyediaan unsur  hara secara optimal pada tahap 
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pembibitan diperlukan untuk pertumbuhan bibit, sedangkan kapasitas tanah dalam 

menyediakan unsur hara bagi tanaman terbatas khususnya tanah inseptisol. 

Inseptisol merupakan tanah yang mempunyai ketersediaan hara yang rendah serta 

merupakan tanah yang kurang subur dan sedikit mengandung unsur hara makro 

dan mikro. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik dan 

anorganik.Penggunaan pupuk anorganik dalam jangka panjang secara terus 

menerus dapat merusak sifat-sifat tanah yang akan memberikan dampak buruk 

bagi pertumbuhan tanaman. 

Klon BP 42, BP 358 dan BP 409 adalah genotipe kopi Robusta yang telah 

direkomendasikan secara luas sebagai bahan tanam. Klon BP 42 memiliki 

produktivitas 800–1.200 kg/ha/th, daya adaptasi tinggi terhadap iklim dan 

ketinggian sehingga dapat ditanam  pada semua tipe iklim dan ketinggian. Klon 

BP 358 sebagai bahan tanam anjuran  mempunyai potensi produksi 800-1.700 

kg/ha kopi pasar untuk populasi 1.600 pohon/ha dan daya adaptasi tinggi pada 

iklim basah dan sangat basah (Puslitkoka, 2003).  
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Pemupukan merupakan aspek penting dalam pemeliharaan tanaman kopi 

Robusta yang harus dilaksanakan secara seksama dan berkelanjutan setiap 

tahunnya. Sesuai atau tidaknya pengelolaan pemupukan tidak hanya 

mempengaruhi produksi tetapi juga keberlangsungan usaha perkebunan. Waktu 

pemupukan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan keadaan iklim. 

Pemupukan bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanaman, meningkatkan mutu 

dan produksi dan menciptakan stabilitas produksi. Efisiensi pemupukan dapat 

ditingkatkan dengan pengaturan naungan, pemangkasan dan perlakuan tanah. 

Sludge yang keluar dari instalasi biogas berupa padatan dan cairan. Sludge 

padat dapat diolah menjadi kompos dengan cara dijemur dan dikemas sehingga 

dapat 

disimpan dalam waktu yang lama. Sludge cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik cair. Sludge mempunyai kandungan hara yang sama dengan pupuk 

organic yang telah matang sebagaimana halnya kompos. Dalam penelitian ini 

penetapan dosis limbah cair biogas yang menjadi acuan adalah Faktor pertama 

adalah  limbah cair biogas (A), yang terdiri dari 4 taraf: 0 ml  limbah cair biogas/ 

bibit, 50 ml  limbah cair biogas/ bibit, 100 ml  limbah cair biogas/ bibit,  150 ml  

limbah cair biogas/ bibit (Panjaitan dkk, 2015). Oleh karena itu sludge dapat 

langsung digunakan untuk memupuk tanaman. Menurut Suzuki dkk. (2001) 

sludge yang berasal dari biogas sangat baik untuk dijadikan pupuk karena 

mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti N, P, 

Mg, Ca, K, Cu dan Zn.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana perbedaan respon pertumbuhan awal tiga varietas kopi robusta 

pada beberapa dosis limbah cair biogas.  

2. Bagaimana pengaruh dosis penyiraman limbah cair biogas terhadap 

pertumbuhan awal kopi robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner). 

3. Bagaimana perbedaan pertumbuhan awal tiga varietas kopi robusta 

(Coffea canephora Pierre ex Froehner). 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mengkaji respon pertumbuhan awal tiga varietas kopi robusta pada 

beberapa dosis limbah cair biogas.  

2. Mengkaji pengaruh dosis limbah biogas cair yang optimum bagi 

pertumbuhan awal tanaman kopi robusta (Coffea canephora Pierre ex 

Froehner). 

3. Mengkaji perbedaan pertumbuhan awal tiga varietas kopi robusta (Coffea 

canephora Pierre ex Froehner). 

1.4 Hipotesis  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga terjadi interaksi antara dosis limbah cair biogas dengan jenis 

varietas terhadap pertumbuhan awal tanaman kopi robusta (Coffea 

canephora Pierre ex Froehner). 
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2. Diduga terdapat perbedaan pengaruh beberapa dosis limbah cair biogas 

terhadap pertumbuhan awal tanaman kopi robusta (Coffea canephora 

Pierre ex Froehner). 

3. Diduga terdapat perbedaan pertumbuhan awal dari tiga varietas kopi 

robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner). 

 


