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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Tanaman Kopi 

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama 

dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Kopi berasal dari 

Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. Namun, kopi sendiri baru dikenal oleh 

masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah asalnya, 

yaitu Yaman di bagian selatan Arab (Rahardjo, Pudji. 2012).  

KopiLmerupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang memiliki 

nilai ekonomisKyang cukup tinggi diantara tanaman perkebunan lainnya dan 

berperan penting sebagai sumber devisa negara. Tanaman yang berbentuk pohon 

termasuk dalam famili Rubiceae dan genus Coffea. Tanaman ini tumbuhnya tegak, 

bercabang, dan bilaKdibiarkan tumbuh dapat mencapai tinggi 12 m. Daunnya bulat 

telur dengan ujung agak meruncing. Daun tumbuh berhadapan pada batang, cabang, 

dan rantingrantingnyaK(Najiyati dan Danarti, 2012). 

Kopi dikenal dua jenis, yaitu kopi Arabika dan kopi Robusta. Kadar kafein 

pada kopi robusta sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kopi arabika. Di 

Indonesia kopi robustaLyangLpaling banyak diproduksi yaitu mencapai 87,1% dari 

total produksi kopi di Indonesia. Di Indonesia kopi diperdagangkan dalam bentuk 

kopi biji, kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, dan bahan makanan lainnya yang 

mengandung kopi (Aak, 2002). Perdagangan biji kopi dunia didominasi oleh dua 

jenis kopi yaitu Arabika dan Robusta. Arabika memiliki pangsa pasar 70% 

sedangkan Robusta 30%. Produksi kopi Indonesia hingga saat ini masih didominasi 
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jenis Robusta sebesar 540.280 ton dengan luas areal 958.782 ha atau 79,21% dari 

total luas areal tanaman kopi di Indonesia dan sisanya adalah jenis kopi Arabika 

dengan luas areal 251.583 ha.  

2.1.1  Klasifikasi Tanaman Kopi 

Klasifikasi kopi berdasarkan tingkatan taksonomi, (USDA) adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Morfologi Tanaman Kopi 

Morfologi tanaman kopi secara garis besar dapat dikelompokan menjadi 

beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, buah dan biji.  

A. Akar 

Tanaman kopi memiliki sistem perakaran tunggang yang tidak rebah, 

perakaran tanaman kopi relatif dangkal. Lebih dari 90% dari berat akar terdapat 

lapisan tanah 0-30 cm (Najiyati dan Danarti, 2012). 

  

Kingdom Plantae – Plants 

Subkingdom Tracheobionta – V ascular plants 

Superdivision Spermatophyta – Seed plants 

Division Magnoliophyta – Flowering plants 

Class Magnoliopsida – Dicotyledons 

Subclass Asteridae 

Order Rubiales 

Family Rubiaceae – Madder family 

Genus Coffea L. – coffe 

Species Coffea canephora Pierre ex Froehner – robusta cofee 
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B. Batang 

Batang tanaman kopi merupakan tumbuhan berkayu, tumbuh tegak ke atas 

dan berwarna putih keabu-abuan. Pada batang terdiri dari 2 macam tunas yaitu tunas 

seri (tunas reproduksi) yang tumbuh searah dengan tempat asalnya dan tunas 

legitim yang hanya dapat tumbuh sekali dengan arah tumbuh membentuk sudut 

nyata dengan tempat aslinya (Arief, 2011). 

C. Daun 

Daun berbentuk menjorong, berwarna hijau dan pangkal ujung meruncing. 

Bagian tepi daun bersipah, karena ujung tangakai tumpul. Pertulangan duan 

menyirip, dan memiliki satu pertulangan terbentang dari pangkal ujung hingga 

terusan dari tangkai daun. Selain itu, daun juga berombak dan tampak mengkilap 

tergantung dengan spesiesnya.  

D. Bunga 

Bunga pada tanaman kopi memiliki ukuran relatif kecil, mahkota berwarna 

putih dan berbau harum semerbak. Kelopak bunga berwarna hijau. Bunga dewasa, 

kelopak dan mahkota akan membuka dan segera mengadakan penyerbukan 

sehingga akan terbentuk buah.  

Pada bunga dewasa akan terjadi penyerbukan dengan membukanya kelopak 

dan mahkota yang akan berkembang menjadi buah. Penyerbukan yang terjadi pada 

tanaman kopi robusta merupakan jenis penyerbukan silang (Sudarka, 2009), yaitu 

proses jatuhnya serbuk sari yang berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang 

sejenis pada kepala putik. Hal tersebut terjadi karena kedudukan tangkai putik pada 
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kopi robusta menjulang tinggi dari posisi benang sari, sehingga kemungkinan 

benang sari dapat jatuh di tangkai putik sendiri sangat kecil (Sudarka, 2009). 

E. Buah dan Biji 

Buah kopi juga memiliki karakteristik yang membedakan dengan biji kopi 

lainnya. Secara umum, karakteristik yang menonjol yaitu bijinya yang agak bulat, 

lengkungan bijinya yang lebih tebal dibandingan kopi arabika dan garis tengah dari 

atas ke bawah hampir rata (Panggabean, 2011). Daging buah terdiri atas 3 bagian 

yaitu lapisan kulit luar (eksokarp), lapisan daging (mesokarp), dan lapisan kulit 

tanduk (endokarp) yang tipis dan keras. Buah kopi menghasilkan dua butir 

biji  tetapi ada juga yang tidak menghasilkan biji atau hanya menghasilkan satu 

butir biji. Biji kopi terdiri atas kulit biji dan lembaga. Secara morfologi, biji kopi 

berbentuk bulat telur, berstekstur keras dan berwarna kotor (Najiyati dan Danarti, 

2012) 

2.2.   Syarat Tumbuh  

Syarat tumbuh kopi robusta antara lain dapat ditanam pada ketinggian 0-1000 

m dpl, tetapi ketinggian optimal adalah 400-800 m dpl. Temperatur rata-rata antara 

21ºC – 24ºC. Kopi robusta memerlukan masa kering kurang lebih 3 bulan, masa 

kering tersebut sangat diperlukan karena kopi robusta melakukan penyerbukan 

silang. Curah hujan yang paling baik untuk tanaman kopi adalah daerah yang 

mempunyai curah hujan optimal antara 2000 sampai 3000 mm per tahun (Mulyana, 

1982:22). 
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Syarat dan Lokasi Tumbuh Tanaman Kopi tanaman kopi dapat tumbuh 

dengan baik apabila faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

pemeliharaan tanaman dapat dioptimalkan dengan baik. Berikut ini beberapa syarat 

pertumbuhan kopi secara umum. 

2.2.1  Tanah 

Kopi di Indonesia saat ini umumnya dapat tumbuh baik pada ketinggian 

tempat di atas 700 m di atas permukaan laut (dpl). Kopi arabika baik tumbuh dengan 

cita rasa yang bermutu pada ketinggian di atas 1000 m dpl. Namun demikian, lahan 

pertanaman kopi yang tersedia di Indonesia sampai saat ini sebagian besar berada 

di ketinggian antara 700 sampai 800 m dpl. Rata-rata pH tanah yang dianjurkan 5-

7. Jika pH tanah terlalu asam, tambahkan pupuk Ca(PO)2 atau Ca(PO3)2 (kapur 

atau dolomit). Sementara itu, untuk menurunkan pH tanah dari basa ke asam, 

tambahkan urea. Caranya taburkan kapur atau urea secukupnya sesuai kondisi 

tanah, lalu periksa keasaman tanah dengan pH meter. Tambahkan urea jika pH 

tanah masih basa atau tambahkan kapur jika terlalu asam. 

2.2.2  Curah Hujan 

Curah hujan yang dibutuhkan tanaman kopi minimal dalam 1 tahun 1000-

2000 mm, optimal 2000-3000 mm. Kopi robusta menghendaki musim kemarau 3-

4 bulan, tetapi pada waktu kemarau harus masih ada hujan. Musim kering 

dikehendaki maksimal 1,5 bulan sebelum masa berbunga lebat, sedangkan masa 

kering sesudah berbunga lebat sedapat mungkin tidak melebihi dua minggu. Pohon 

kopi tidak tahan terhadap angin yang kencang, lebih-lebih dimusim kemarau, 

karena angin ini akan mempertinggi penguapan air di permukaan tanah dan juga 
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dapat mematahkan pohon pelindung. Untuk mengurangi hal-hal tersebut di tepi-

tepi kebun ditanam pohon penahan angin (Najiyati dan Darnati, 1999). 

2.2.3  Penyinaran Matahari 

Kopi memerlukan sinar matahari yang teratur. Umumnya kopi tidak 

menyukai penyinaran matahari langsung, penyinaran berlebih dapat mempengaruhi 

proses fotosintesis. Penyinaran matahari juga mempengaruhi pembentukan kuncup 

bunga. Penyinaran matahari pada pertanaman kopi dapat diatur dengan penanaman 

pohon penaung. Pohon penaung tanaman kopi dapat diupayakan tumbuh di tempat 

yang teduh, tetapi tetap mendapatkan penyinaran yang cukup untuk merangsang 

pebentukan bunga (Suwarto dan Yuke, 2010). 

2.3.   Jenis / Varietas Tanaman Kopi 

Jenis kopi yang banyak dibudidayakan yakni kopi arabika (Coffea arabica) 

dan robusta (Coffea canephora). Di dunia perdagangan, dikenal beberapa golongan 

kopi tetapi yang sering dibudidayakan hanya kopi robusta, arabika dan liberika. 

Penggolongan kopi tersebut umumnya didasarkan pada spesiesnya, kecuali robusta. 

Kopi robusta bukan merupakan nama spesies karena kopi ini merupakan keturunan 

dari beberapa spesies kopi terutama (Coffea canephora) (Najiyati dan Danarti, 

2012). Klon BP 436, BP 234 dan BP 936 adalah genotipe kopi Robusta yang telah 

direkomendasikan secara luas sebagai bahan tanam. Klon BP 436 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 
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kopi pasar untuk populasi 1.600 pohon/ha dan daya adaptasi tinggi pada iklim basah 

dan sangat basah (Puslitkoka, 2007). 

2.3.1  Kopi Robusta 

Kopi jenis robusta merupakan kopi yang paling akhir dikembangkan oleh 

pemerintahan Belanda di Indonesia. Kopi ini lebih tahan terhadap cendawan 

Hemileia vastatrix dan memiliki produksi yang tinggi dibandingkan kopi liberika. 

Akan tetapi, citarasa yang dimilikinya tidak sebaik dari kopi jenis arabika, sehingga 

dalam pasar Internasional kopi jenis ini memiliki indeks harga yang rendah 

dibandingkan kopi jenis arabika. Selain itu, kopi ini sangat memerlukan tiga bulan 

kering berturut-turut yang kemudian diikuti curah hujan yang cukup. Masa kering 

ini diperlukan untuk pembentukan bunga, dan penyerbukan. Temperatur rata-rata 

yang diperlukan tanaman kopi robusta berkisar 20° – 24°C (AAK 1988). Tanaman 

kopi jenis robusta memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan kopi 

jenis arabika. Areal perkebunan kopi jenis robusta di Indonesia relatif luas. 

Pasalnya, kopi jenis robusta dapat tumbuh di ketinggian yang lebih rendah 

dibandingkan dengan lokasi perkebunan arabika. Kopi jenis robusta yang asli sudah 

hampir hilang. Saat ini, beberapa jenis robusta sudah bercampur menjadi klon atau 

hibrida, seperti klon BP 39, BP 42, SA 13, SA 34, dan SA 56. Kopi robusta 

digolongkan lebih rendah mutu cita rasanya dibandingkan dengan citarasa kopi 

arabika. Hampir seluruh produksi kopi robusta di seluruh dunia dihasilkan secara 

kering dan untuk mendapatkan rasa lugas tidak boleh mengandung rasa-rasa asam 

dari hasil fermentasi. Kopi robusta memiliki kelebihan yaitu kekentalan lebih dan 

warna yang kuat (Siswoputranto, 1993). 
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2.4.   Deskripsi Tanaman Kopi 

2.4.1.BP 436 

Kopi robusta varietas BP 436 merupakan tanaman sedang dengan habitus 

agak kecil, batang percabangan kurang aktif, melentur kebawah, warna daun tua 

hijau pucat kekuningan terkesan defisiensi hara, warna daun muda hijau muda agak 

kemerahan-coklat muda, bentuk daun runcing memanjang, bentuk ujung 

melengkung runcing, kedudukan daun pada tangkai tegak, urat daun tegas teratur, 

helaian daun agak kaku, ukuran diskus pada buah muda kecil, warna buah masak 

merah anggur, dompolan buah sangat rapat, pemasakan buah agak serempak hanya 

jika pada ketinggian > 400mdpl, ukuran biji kecil-sedang, ukuran sedang 

(18g/100biji), rendemen 19.9%, persentase biji normal 64.5% . 

Sifat-sifat khusus lainnya: mayoritas pembungaan terjadi pada awal dan akhir 

tetapi pada ketinggian < 400 mdpl dengan iklim kering masa berbunga menjadi 

sangat panjang sehingga pemasakan buah tidak serempak, warna tajuk hijau 

kekuningan (seperti terkena defisiensi hara), produktivitas 1,7 – 2,1 ton kopi biji/ha 

untuk populasi 1600 pohon/ha, citarasa baik, agak rentan terhadap hama penggerek 

buah kopi, rentan terhadap nematode parasit, tidak tahan terhadap penyakit karat 

daun (Puslitkoka, 2014) 

2.4.2. BP 234 

Kopi robusta varietas BP 234 merupakan tanaman sedang dengan diameter 

tertajuk 2.05 m; 2) percabangan: cabang primer agak panjang, ruas cabang panjang; 

3) daun: warna pupus daun hijau muda cerah, warna daun tua hijau gelap, bentuk 

agak bulat memanjang, ukuran besar, permukaan daun bergelombang agak nyata, 
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tepi daun bergelombang rapat, urat daun agak rapat; 4)bunga: berbunga agak lambat 

( ketinggian < 400 mdpl ) berbunga cepat ( ketinggian > 400 mdpl ), umur mulai 

berbunga 32–36 bulan setelah tanam; 5)buah: ukuran kecil, kurang seragam, jarak 

antar dompolan agak rapat, diskus kecil, warna buah masak merah muda; 6) biji: 

ukuran sedang (21.1cm3/100 biji), nisbah biji buah 21.9%, produktivitas 800–

1.600kg kopi pasar/ha, rasa biji khas netral, aroma biji tidak tajam; Sifat-sifat 

khusus lainnya: agak rentan serangan bubuk buah ( Hypothenemus hampei ), rentan 

nematoda parasit, lebih sesuai untuk daerah kering, populasi 1.600 pohon/ha 

(Puslitkoka, 2013) 

2.4.3 BP 936 

Kopi robusta varietas BP 234Mmerupakan tanaman sedang dengan habitus 

sedang kompak, tajuk rimbun sehingga dompolanNbuah tersembunyi, batang: 

percabangan kaku, mendatar, teratur. Warna daunMmuda hijau kecoklatan, warna 

daun tua hijau mengkilap, bentuk daun ovalKmemanjang, ujung daun membulat 

tumpul agak lebar, duduk daun menelungkupKkeMbawah. Bunga: periode 

pembungaan agak awal. Bentukkmembulat besar denganMpermukaan halus, buah 

muda hijau muda bersih, waktuMpemasan seragam, letak buah  tersembunyi. 

Ukuran besar ( 21 g /100 biji ),Mrendemen 20.3%, persentase biji normal 71.5%. 

Sifat-sifat khusus lainnya: produktivitas 1,6 – 2,2 ton kopi biji/ha untuk populasi 

1600 pohon/ha, citarasa baik, rentan terhadap hama penggerek buah kopi, rentan 

terhadap nematode parasit, tidak tahan terhadap kekeringan (Puslitkoka, 2014) 
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2.5.   Pupuk Limbah Biogas 

Produksi dan pertumbuhan kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

factor genetika (jenis tanaman,Kvarietas/klon tanaman), faktor lingkungan (iklim, 

tanah), dan faktor teknik budidaya. Supaya diperoleh tanaman kopi yang sehat, kuat 

dan produksinya tinggi, diperlukankaspek pemeliharaan tanaman yang meliputi 

pemupukan, pemangkasan tanaman,kpengendalian hama dan penyakit serta gulma, 

dan pemeliharaan tanaman pelindung.KUpaya peningkatan produksi kopi di 

perkebunan dapat dilakukan melaluiNperluasan areal, perbaikan teknik budidaya, 

dan rehabilitasi perkebunan (Wachjar, 1984).MHasil penelitian Nurbaiti dan 

Maryani (2007), bahwa pemberian bahan organik dan pupuk N, P, K dapat 

meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman kakaoKpada umur 4 bulan dengan dosis 

pupuk 4 g/ polybag.  

Salah satu pupuk organik yang digunakan adalah limbah cair biogas yang 

berasal dari kotoran sapi yang sudah difermentasi dan gasnya telah hilang. Hal ini 

menjadikan limbah cairKbiogasKsangatKbaikKuntuk menyuburkan tanah dan 

meningkatkanmpertumbuhanhtanamanKbudidaya.KLimbahKcairKbiogasKyang 

berasalMdariMkotoranKsapi mengandung unsur hara N (3,40%), P (0,80%), K 

(1,40%), C-organik (62,80%), dan C/N (18,47). Tanah yang diberi limbah cair 

biogas akan lebih gembur serta mudah mengikat nutrisi dan air. Limbah cair biogas 

tersebut juga dapat meningkatkan populasi dan aktifitas mikroorganisme tanah 

(Program Biru, 2011). Pengaruh pemberian pupuk organik ke dalam tanah dapat 

memperbaiki struktur tanah, aerasi tanah, mempunyai efek pengikat yang baik atas 

partikel-partikel tanah, kapasitas menahan air meningkat, serta dapat menambahkan 



15 

 

unsur hara tanah. Unsur hara yang berasal dari pupuk organik lambat tersedianya 

bagi tanaman, maka perlu ditambahkan pupuk anorganik. 

 


