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 BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Kopi merupakan salah satu tanaman komodi perkebunan yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Negara penghasil kopi terbesar di dunia salah satunya 

yaitu adalah Indonesia. Indonesia menduduki nomor keempat setelah Brasil, Vietnam 

dan Kolombia. Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kementrian Perindustrian 

(2019), rata-rata sekitar 700 ribu ton per tahun atau sekitar 9% dari produksi kopi 

dunia. Buah kopi memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi sehingga buah kopi 

berperan penting sebagai pemasukan devisa Negara karena. Kopi yang paling 

terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat dunia salah satunya yaitu kopi arabika, 

karena kopi arabika memiliki cita rasa yang khas. Diwilayah Indonesia yang 

menghasilkan kopi arabika antara lain yaitu Propinsi Jawa Timur. Propinsi jawa timur 

dijuluki sebagai sentra produksi kopi terbesar dan menduduki posisi kelima pada 

produksi kopi terbesar di Indonesia yaitu mencapai 7,14%. Tanah di wilayah Jawa 

Timur yang cocok dan layak ditanami tanaman kopi adalah di Kabupaten Jember. Di 

Kabupaten Jember membudidayakan dua varietas kopi yaitu kopi arabika dan kopi 

robusta (Puspaningrum & Agustina, 2018). Namun permasalahan yang sering muncul 

yaitu sulitnya mendapatkan bibit kopi arabika yang berkualitas unggul. Dengan 

permasalahan tersebut hal yang dapat dilakukan adalah melakukan teknik baru yang 

berinovatif, perbanyakan dengan cara teknik kultur jaringan. 

Teknik kultur jaringan atau kultur in vitro akhir-akhir ini banyak digunakan 

pada berbagai jenis tanaman salah satunya untuk jenis tanaman kopi (Coffee sp). 

Teknik kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara 

mengisolasi bagian tubuh atau organ (sel atau jaringan) dari tanaman dan di 

tumbuhkan dalam kondisi steril atau aseptik yang dapat tumbuh menjadi tanaman 

yang utuh (Arimarsetiowati & Ardiyani, 2012). Keunggulan dari teknik ini yaitu 

menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama atau identik dengan induknya, 

menghasilkan bibit dengan jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat,
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kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin.  

Namun adapun masalah yang sering muncul atau sering dijumpai di dalam 

kultur jaringan salah satunya yaitu adanya kontaminasi pada eksplan yang dapat 

menghambat proses pertumbuhan sehingga eksplan tidak dapat tumbuh atau mati. 

Permasalah tersebut timbul karena eksplan yang diinisiasi tidak steril. Solusi yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kontaminasi adalah dengan melakukan 

sterilisasi pada eksplan. Sterilisasi pada eksplan bertujuan untuk mencegah atau 

membunuh mikroorganisme yang kemungkinan terbawa atau menempel pada saat 

eksplan. Ada beberapa bahan sterilan yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

diantara, yaitu dengan menggunakan bahan campuran fungisida dithane dan 

bakterisida agrimycin, alkohol 50% dan NaOCl 5,25% (Ibrahim et al., 2019). Kedua 

menggunakan detergen cair, fungisida dithane, alkohol 70% dan pemutih komersial 

(Hapsoro et al., 2019). Ketiga menggunakan detergen, bakterisida agrimycin, 

erytromycine, alkohol 70% dan HgCL (BKPM Kultur Jaringan Lanjutan) dan yang 

keempat bahan sterilan yang digunakan yaitu detergen, pemutih komersial dan 

HgCL2 (Matanari, 2017). Bahan sterilan yang telah digunakan peneliti-peneliti 

sebelumnya, hasil dari pengkulturannya berhasil membuat eksplan tumbuh dengan 

baik. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian menggunakan beberapa 

macam bahan sterilan untuk memperoleh bahan sterilan yang efektif dalam sterilisasi 

eksplan daun kopi arabika (Coffea Arabica L.) secara in vitro. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dapat diperoleh rumusan masalah yaitu 

bagaimana pengaruh bahan sterilan eksplan daun pada kultur in vitro kopi arabika 

(Coffea Arabica L.)  

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bahan sterilisasi yang efektif 

dalam sterilisasi eksplan kopi arabika (Coffea Arabica L.). 
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1.4 Manfaat   

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu  

1. Bagi peneliti dapat mengembangkan ilmu untuk memperkaya keilmuan terapan 

yang telah diperoleh serta melatih berfikir smart, inovatif dan professional.  

2. Bagi masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai penelitian ini, sehingga 

masyarakat dapat menerapkan dan mengembangkan penelitan ini. 

 


