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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kopi adalah salah satu komoditas yang diunggulkan dalam salah satu sub sektor 

perkebunan yang memiliki peluang pasar yang tinggi di dalam maupun luar negeri. 

Dan berkontribusi cukup nyata dalam perekonomian Indonesia (Pudji Rahardjo, 

2012).  

Menurut (GAEKI, 2019) Areal dan produksi perkebunan kopi di Indonesia dari 

luas sekitar 95% merupakan kopi perkebunan rakyat (smallholders coffea), 

sedangkan selebihnya adalah kopi perkebunan besar yaitu (Estate coffea). Daerah 

penghasil kopi di Indonesia pada komposisi kopi robusta kurang lebih 83% dari total 

produksi kopi Indonesia dan sisanya 17% berupa kopi arabika Indonesia merupakan 

eksportir kopi ke-4 dunia dengan konstribusi rata-rata 4,76 persen. Pemerintah mulai 

gencar mengonversi lahan kopi robusta yang berada di atas ketinggian 1.000 mdpl 

menjadi arabika yang memiliki harga lebih kompetitif. Saat ini harga kopi arabika 

pada pasaran Indonesia mencapai US$6.000/ton yang dalam jangka pendek harga 

kopi arabika diperkirakan terus merangkak US$2,9/kg menuju US$2,96/kg pada 

2025. Tidak hanya itu, kopi arabika yang lekat dengan kopi spesialti pun berkembang 

pesat dengan peningkatan jumlah penjualan sebesar 158,8% sejak 2011 dan 

pertumbuhan kedai sebanyak 686 (107,1%) kedai sampai dengan 2018 (Gumilar, 

2019 dalam Yolanda, 2019). 

Kebijakan pengembangan kopi nasional yang dilatar belakangi bahwa perkebunan 

kopi didominasi oleh perkebunan rakyat dan merupakan salah satu  komoditas 

penting Indonesia yang memiliki peranan penting antara lain sebagai penghasil devisa 

negara sehingga komoditas ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan 

produksi dan mutu kopi. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kopi ketiga 

setelah Brazil dan Vietnam. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi 

antara lain adalah karena tanaman ini 96% diusahakan oleh rakyat maka teknik 

budidayanya belum sesuai dengan anjuran/good agriculture practice (GAP), 
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Produktivitas tanaman rendah karena menggunakan bibit asal-asalan, lemahnya 

kelembagaan petani, value added yang diterima petani rendah karena sebagian yang 

diekspor dalam bentuk biji kopi, serta terbatasnya modal. Meskipun demikian 

harapan pengembangan komoditas ini cukup besar karena system budidaya kopi akan 

disesuaikan dengan GAP, upaya meningkatkan barganing position kopi Indonesia di 

pasar internasional, peningkatan daya saing kopi Indonesia melalui upaya sertifikasi 

kebun kopi berkelanjutan. (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016, dalam GAEKI, 

2020). 

Selanjutnya menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, (2016) kebijakan umum 

tersebut di atas adalah mensinergikan seluruh potensi sumber daya tanaman kopi 

dalam rangka peningkatan dan daya saing usaha, nilai tambah, produktivitas 

kepentingan dan penerapan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung tata kelola 

pemerintah yang baik. Implementasi program dan strategi tersebut adalah perbaikan 

produktivitas tanaman melalui kegiatan intensifikasi sedangkan untuk kopi arabika 

dilakukan pula perluasan tanaman. Dimasa datang berdasarkan tuntutan pasar 

terutama pasar internasional maka perlu dibuat standar/kriteria kopi berkelanjutan 

Indonesia dalam standar nasional. 

Persyaratan penting untuk pengembangan budidaya kopi dan tidak benar untuk 

menamam bibit tanaman yang tersedia, apalagi dari pohon-pohon setempat. Bibit 

tanaman yang unggul dapat diperoleh dari sumber-sumber resmi yang mampu 

menghasilkan bibit tanaman dari jenis-jenis unggul yang dianjurkan. Pada varietas 

komasti yang sudah dikembangkan dan dapat diunggulkan dari verietas lainnya. 

Varietas komasti (Komposit andong sari tiga) secara gen varietas ini ketahanannya 

tidak mudah terpatahkan serta lebih toleran terhadap perubahan kondisi lingkungan 

dikarenakan variabilitas genetic genotype penyusunannya. Tanaman yang kokoh 

tahan terhadap serangan, terhadap penyakit karat daun. Tahan penyakit karat daun, 

sedikit tahan terhadap nematoda Radopholus similis dan Pratylenchus coffeae. Mutu
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 seduhan bagus dengan nilai kesukaan 7,5 (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Indonesia, 2013). 

 Perbanyakan kopi arabika dapat dilakukan dengan pembiakan generatif dengan 

menggunakan semaian (seedling). Perbanyakan yang dilakukan secara generatif 

sangat dianjurkan untuk mendapatkan hasil bahan tanam benih dengan indukan yang 

sama. Bahan tanam yang dihasilkan akan mempengaruhi viabilitas benih yaitu 

kemampuan benih atau daya hidup benih untuk tumbuh secara normal pada kondisi 

optimum, dan pada  tanaman kopi tergantung pada usaha pemecahan dormansi. 

(Hedty, 2014). 

 Tanaman kopi arabika dapat diperbanyak dengan cara generatif yaitu 

menggunakan biji kopi. Karena kopi arabika adalah tanaman yang melakukan 

penyerbukan sendiri, maka  apabila bibit hasil perbanyakan generatif ditanam di 

lapang nantinya akan tumbuh dan berproduksi sesuai dengan induknya atau tidak 

mengalami segregasi. Perbanyakan secara vegetative dilakukan apabila bibit akan 

ditanam di lahan yang banyak serangan nematode. perbanyakan biasanya dilakukan 

dengan cara penyambungan  sehigga diperlukan batang bawah yang tahan terhadap 

nematoda. 

Kendala yang dihadapi dalam perbanyakan kopi secara generatif adalah biji kopi 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkecambah secara normal, tanpa 

perawatan khusus, dalam waktu 6-8 minggu. Penyebab lamanya waktu dormansi 

benih kopi karena kulit benih yang impermeable terhadap air dan oksigen sehingga 

menghambat tumbuhnya perkecambahan benih. Kulit biji yang keras akan 

menyebabkan air  ataupun oksigen sulit masuk ke dalam biji, hal ini  dapat 

menghalangi sistem kerja dari embrio biji, sehingga kopi tidak dapat berkecambah 

(Anggreawan, 2017). 

Menurut Ashari (1995) dalam hedty dkk (2014), untuk mencapai stadium 

serdadu (hipokotil tegak lurus) butuh waktu 4 sampai dengan 6 minggu, sementara 

untuk mencapai stadium kepelan (membukanya kotiledon) membutuhkan waktu 8 

sampai 12 minggu. Kopi arabika seringkali dihadapkan pada kendala benih yang 
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mengalami lambatnya perkecambahan benih. Penyebab terjadinya keterlambatan 

benih kopi karena keadaan kulit biji yang keras sehingga air dan udara yang 

dibutuhkan dalam proses perkecambahan tidak dapat masuk dalam biji sehingga 

untuk berkecambah membutuhkan waktu yang cukup lama (Nengsih, 2017). 

Percepatan perkecambahan dapat dilakukan dengan upaya salah satunya yaitu 

secara kimia dengan perendaman dalam asam kuat. Salah satu bahan kimia yang 

dapat digunakan adalah larutan H2SO4. Penggunaan larutan H2SO4 digunakan untuk 

meretakkan Kulit benih yang keras dan bersifat impermeabel terhadap air dan udara, 

sehingga mempercepat dan meningkatkan daya kecambah benih. (Fahmi, 2012) 

Larutan kimia H2SO4 dengan konsentrasi 20% dengan waktu perendaman selama 

25 menit lebih cepat melunakkan biji sehingga biji lebih mudah untuk menyerap air 

yang diperlukan dalam proses imbibisi (Hedty dkk, 2014). Menurut Sadjad (1975), 

bahwa asam sulfat dapat membebaskan koloid yang bersifat hidrofil pada kulit biji 

sehingga tekanan imbibisi meningkat dan akan meningkatkan penyerapan biji 

terhadap air. Perkecambahan kopi arabika (Coffea arabika) pada larutan H2SO4 

konsentrasi 20% dan konsentrasi air kelapa 100% mengasilkan rata-rata daya 

berkecambah 86,66% (Hedty et al., 2014).  

Perendaman pada larutan kimia dengan konsentrasi pekat membuat kulit biji kopi 

menjadi lebih lunak sehingga dapat dilalui oleh air dengan mudah.  Larutan H2SO4 

sering digunakan dengan konsentrasi yang bervariasi sampai pekat tergantung dengan 

jenis benih yang diperlakukan, sehingga kulit biji menjadi lunak. Dan selain itu 

larutan kimia juga membunuh cendawan atau bakteri yang dapat membuat benih 

dorman (Sutopo, 2004, dalam Anggreawan, 2017). 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan , yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh lama perendaman H2SO4 terhadap perkecambahan benih 

kopi arabika varietas Komposit Andong Sari Tiga ? 
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2. Waktu/lama perendaman H2SO4 berapakah yang secara optimal mempercepat 

perkecambahan benih kopi arabika varietas Komposit Andong Sari Tiga ? 

 

1.3 Tujuan kegiatan 

 

1. Mengetahui pengaruh  lama perendaman  H2SO4. terhadap perkecambahan kopi 

arabika varietas Komposit Andong Sari Tiga 

2. Mengetahui lama waktu perendaman H2SO4 yang optimal yang dapat 

mempercepat  perkecambahan benih kopi arabika varietas Komposit Andong 

Sari Tiga 

  

1.4 Manfaat kegiatan 

Kegiatan ilmiah  ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

petani kopi  dan sumber referensi bagi  mahasiswa yang berminat mempelajari  

tentang perlakuan  lama perendaman H2SO4 pada benih kopi arabika dengan tujuan  

untuk mempercepat perkecambahannya.  


