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PERTUMBUHAN BIBIT KOPI LIBERIKA (Coffea Liberica W. Bull Ex Hiern)  

TUNGKAL JAMBI TERHADAP BERBAGAI FORMULA PUPUK PADA 

TANAH BEKAS TAMBANG BATU BARA. (Annisa Rizki Lubis dibawah 

bimbingan Dr. Ir. Made Deviani Duaja, MS dan Ir. Buhaira, M.P). 

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting 

sebagai sumber devisa Negara. Produksi kopi di Indonesia menempati urutan ke-3 

dunia setelah Brazil dan Vietnam. Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi yang 

menempatkan kopi sebagai jenis komoditas andalan daerah, salah satunya kopi 

Liberika Tungkal Jambi yaitu, kopi ini sangat spesifik karena dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik di lahan gambut. Kopi ini merupakan khas bagi 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Dengan meningkatnya luas areal tanaman kopi tentu kebutuhan akan 

ketersediaan bibit kopi berkualitas dengan kuantitas yang terus meningkat sejalan 

dengan meningkatnya kebutuhan penduduk dunia akan kebutuhan kopi. Solusi 

dari permasalahan tersebut adalah mmeningkatkan kualitas lahan marjinal agar 

dapat kembali sebagai lahan pertanian. Lahan marjinal yang berpotensi di Provinsi 

Jambi adalah lahan bekas tambang baru bara. Lahan bekas tambang baru bara 

mempunyai tingkat kesuburan yang rendah, memiliki masalah dalam penyerapan 

air, sehingga perlu dilakukan kegiatan untuk memperbaikinya. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan penyediaan unsur hara adalah dengan memberikan pupuk 

solid dan pupuk kandang ayam. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi yang berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan 

Februari 2017, dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan kopi Liberika 

Tungkal Jambi terhadap perbedaan formula pupuk pada tanah bekas tambang batu 

bara. Penelitian ini menggunkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu 

faktor kombinasi formula pupuk yang terdiri dari 6 formula yaitu Pupuk kandang 

ayam 15 ton/ha, Pupuk kandang ayam 15 ton/ha + pupuk solid cair  cair 20 

ml/tanaman, Pupuk solid padat 15 ton/ha, Pupuk solid padat 15 ton/ha  + pupuk 

solid cair 20 ml/tanaman, Pupuk solid padat 20 ton/ha, Pupuk solid padat 20 

ton/ha + pupuk solid cair 20 ml/tanaman. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 

kali sehingga diperoleh 18 satuan percobaan. Setiap perlakuan terdiri dari 5 

polybag sehingga jumlah total seluruh tanaman adalah 90 polybag. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosis pupuk Pupuk kandang ayam 

15 ton/ha + pupuk solid cair  cair 20 ml/tanaman merupakan dosis terbaik 

terhadap pertumbuhan kopi Liberika Tungkal Jambi, baik pada tinggi tanaman, 

jumlah daun, diameter batang, dan luas daun total. 

 

 


