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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Tanaman kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi, Kopi terdiri dari beberapa jenis di antaranya 

kopi Arabika, Kopi Robusta, Kopi Liberika, Kopi Excelsa, Tanaman kopi yang 

dikembangkan di indonesia adalah jenis arabika dan robusta, Sesuai dengan 

kondisi dan robusta 90%.(Edowai, 2019). Kopi Robusta (Coffea canephora 

pierre) hingga saat ini merupakan jenis kopi yang mendominasi perkebunan kopi 

di Indonesia karena mempunyai faktor-faktor penting yang tidak dimiliki oleh 

jenis kopi lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya resisten terhadap penyakit 

karat daun, produksinya lebih tinggi dari jenis kopi lainnya dan harga kopi 

robusta tidak jauh berbeda dari kopi Arabika di pasaran (Falahudin, dkk, 2016). 

Data Statistik Kopi Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018), 

menyajikan data perkembangan produksi kopi perkebunan besar (PB) dari tahun 

2016 produksi kopi sebesar 31,87 ribu ton menurun menjadi 30,29 ribu ton pada 

tahun 2017, Atau terjadi penurunan sebesar 4,95% tahun 2018 produksi kopi 

turun menjadi 28,14 ribu ton atau turun sebesar 7,1%. 

Permasalahan yang muncul atas penurunan produksi kopi yaitu masih 

rendahnya produktivitas kopi dalam pengusahaan kopi di Indonesia, agar dapat 

meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dari proses pembibitan yang sangat 

penting bagi pertumbuhan kopi. Bibit yang baik akan menghasilkan buah kopi 

yang banyak. Agar mendapatkan hasil produktivitas kopi yang maksimal, selama 

masa pembibitan media tanam dan pemupukan harus diperhatikan (Sari dkk, 

2018).  

Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari alam yang berasal dari sisa-

sisa organisme hidup baik sisa tanaman maupun sisa hewan. Pupuk organik 

mengandung unsur-unsur hara baik mikro maupun makro yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan. Supaya tumbuh dengan subur. Pupuk organik mampu memperbaiki 

pertumbuhan dan produktifitas tanaman kopi, Hal ini karena pemberian pupuk 
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organik mempunyai peranan besar dalam mendukung perbaikan fisik tanah, 

kimia, fisiologi tanah serta meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah.( Winarni 

dkk,2013). seperti pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, pupuk kascing 

dan masing-masing memiliki kandungan unsur hara didalamnya. 

Salah satu contoh dari pupuk kandang adalah pupuk kandang sapi yang 

dapat memberikan banyak keuntungan bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu 

dengan adanya pemberian pupuk kandang sapi dapat meningkatkan kemapuan 

tanah dalam menyimpan air yang berfungsi sebagai pelarut bahan organik menjadi 

unsure hara yang dapat diserap langsung oleh tanaman pada masa pertumbuhan. 

(Rika,dkk.2018).Pupuk kandang kambing juga mampu memberikan kontribusi 

terhadap pembibitan tanaman kopi. Tekstur dari kotoran kambing memiliki ciri 

khas tersendiri, karena berbentuk butiran-butiran yang agak sukar dipecah secara 

fisik sehingga sangat berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan proses 

penyediaan haranya. Kadar hara pukan kambing mengandung kalium yang relatif 

lebih tinggi dari pukan lainnya. Sementara kadar hara N dan P hampir sama 

dengan pukan lainnya. (Wiwik Hartatik dan L.R. Widowati.2006). Sedangkan 

pupuk kandang yang terakhir adalah.pupuk kascing. Pupuk kascing merupakan 

pupuk yang bersumber dari perombakan bahan-bahan organik dengan bantuan 

mikroorganisme dan cacing. Secara agronomi perannya sebagai sumber bahan 

organik bagi tanaman, dan sangat bermanfaat dalam pemulihan kemampuan lahan 

yang digunakan untuk kegiatan pembibitan atau penanaman. (Arifah,2013)  

 Penggunaan pupuk organik untuk pertanaman kopi sudah biasa dilakukan  

di perkebunan besar maupun perkebunan rakyat, mulai dari kegiatan di  

pembibitan maupun kegiatan pemeliharaan tanaman kopi di lapang pada masa 

tanaman belum menghasilkan (TBM) maupun tanaman menghasilkan (TM). 

Pengaplikasian pupuk organik di pembibitan kopi dilakukan pada saat pembuatan  

media tanam dan pada saat pemeliharaan bibit kopi, sedangkan aplikasi pupuk 

organik di pertanaman biasanya dilakukan dengan cara membenamkan pupuk 

organik hasil pengomposan bagian tanaman sisa pangkasan dari naungan tetap 

dan tanaman pokok.Menurut Rahardjo (2012) bahwa media tumbuh bibit 

kopipada pembibitanmerupakan  campuran tanah lapisan atas, pasir yang halus 
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dan pupuk kandang yang telah masak dengan perbandingan 1:1:1. Perbandingan 

tersebut tergantung pada kondisi tanahnya, jika tanah cukup subur dan gembur, 

tidak diperlukan penambahan pupuk kandang, apabila tekstur tanahnya berat , 

perlu ditambahkan pasir, sebaliknya apabila tekstur tanahnya ringan tidak perlu 

ditambah pasir.Selanjutnya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (2019) 

menyatakan bahwa media tumbuh bibit kopi berupa campuran tanah atas (top 

soil), pasir, pupuk kandang dengan perbandingan 3:2:1. sedangkan untuk tanah 

yang gembur cukup tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3 :1. 

1. 2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengaruh pemberian beberapa jenis pupuk organik pada media 

tanam terhadap pertumbuhan bibit kopi robusta (Coffeacanephora 

var.robusta ) Klon BP 42 

b. Jenis pupuk organik manakah yang dapat memberikan pertumbuhan bibit 

kopi robusta (Coffeacanephoravar. robusta) Klon BP 42 secara optimal. 

 

1. 3 Tujuan Tujuan 

Tujuan dilaksanakan tugas akhir ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruhpemberian pupuk organik dari kompos 

kotoran sapi, kascing dan kambing pada media tanam terhadap 

pertumbuhan bibit  kopi robusta (coffea canephora var.robusta ) Klon BP 

42 

b. Untuk mengetahui jenis  pupuk organik yang dapat memberikan 

pertumbuhanbibit kopi robusta secara optimal 

 

1. 4 Manfaat 

Manfaat dari melakukan tugas akhir sebagai berikut: 

a. Bagi pelaksana  

 Menambah pengetahuan tentang pupuk organik untuk mempercepat 

pertumbuhan bibit kopi, 

 Bisa mengetahui jenis pupuk organik yang cocok untuk pertumbuhaan 

bibit kopi 
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b. Bagi Masyarakat 

 Memberikan pengetahuan dan informasi tentang manfaat pupuk kandang 

kepada petani agar bisa diterapkan oleh petani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


