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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan 

penting sebagai sumber devisa Negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai 

sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang 

dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia. Sebagian besar perkebunan 

kopi merupakan perkebunan rakyat dengan penerapan teknologi budidaya yang 

masih terbatas. Keberhasilan agribisnis kopi membutuhkan dukungan semua 

pihak yang terkait dalam proses produksi kopi pengolahan dan pemasaran 

komoditas kopi. Produksi kopi Indonesia menempati urutan ke-3 dunia setalah 

Brazil dan Vietnam (Hartono, 2013). Menurut Kemenperin (2013) Indonesia telah 

mengekspor hasil produksi kopi sekitar 67% sedangkan 33% digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri atau kurang dari 0,353 juta ton biji 

kopi telah di ekspor Indonesia dengan luas areal kopi mencapai 1,2 juta ha (ICO, 

2014). 

Data mengenai luas areal kopi dan produksi kopi di Indonesia dari tahun 

2010 – 2014 disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi Indonesia 

Tahun Luas Areal (ha) Produksi (ton) 

2010 1.162.800 657.900 

2011 1.185.000 616.400 

2012 1.187.700 661.800 

2013 1.194.080 645.300 

2014 1.198.960   654.000
*
 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 

Keterangan: * Angka Sementara 

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terjadi 

peningkatan luas areal tanaman kopi di Indonesia. Namun, peningkatan luas areal 

ini tidak diikuti oleh peningkatan produksi. Pada tahun 2013 terjadi penurunan 

produksi tanaman kopi di Indonesia. Penurunan produksi kopi dapat disebabkan 

sebagian besar petani tidak menggunakan bibit unggul, adanya penanaman 
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kembali (replanting) pada sebagian besar areal, sebagian besar tanaman kopi telah 

berumur tua, serta adanya serangan hama dan penyakit. Siregar (2009) 

menjelaskan bahwa produktivitas kopi rakyat masih rendah karena perkebunan 

kopi rakyat masih menggunakan bibit dan perawatan yang kurang bagus. Tri H.S 

et al (2015) menyatakan bahwa penurunan produksi kopi terjadi karena adanya 

tanaman yang sudah tua, maupun tanaman kopi yang rusak. 

Perkembangan tanaman kopi di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun. Luas areal dan produksi tanaman kopi di Provinsi Jambi 

menempati urutan ke 13 di Indonesia. Pada tahun 2012 tercatat produksi kopi 

sebanyak 13.090  ton dan dengan luas areal panen 25.750 ha, tahun 2013 produksi 

kopi sebanyak 13.330 ton dengan luas areal panen 25.749 ha, dan pada tahun 

2014 produksi kopi sebanyak 12.910 ton dengan luas areal panen sebesar 25.940 

ha (Badan Pusat Statistik, 2015).  

Di Provinsi Jambi tanaman kopi yang dibudidayakan oleh masyarakat terdiri 

dari 3 jenis yaitu: Kopi Arabika, Kopi Robusta dan Kopi Liberika. Kopi Robusta 

dibudidayakan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo sedangkan Kopi 

Arabika dibudidayakan di Kabupaten Kerinci dan Tebo, selain Arabika ke 2 

kabupaten ini juga membudidayakan tanaman Kopi Robusta (Panggabean, 2011). 

Untuk kopi liberika dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dan lebih dikenal dengan Kopi Liberika Tungkal Jambi. 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang ada di Jambi 

yang memiliki iklim tropis, kaya akan sumberdaya alam serta keanekaragaman 

hayati. Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar berlahan 

gambut. Kopi Liberika Tungkal Jambi merupakan komoditi andalan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat selain pinang dan kelapa sawit. Kopi Liberika Tungkal 

Jambi ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi produksi 

maupun luas areal yang digunakan untuk pengembangan maupun penanaman 

Kopi Liberika Tungkal Jambi.  

Pada tahun 2010 dengan luas areal panen kopi liberika di Tanjung Jabung 

Barat sebesar 2.405 ha menghasilkan produksi hingga mencapai 1.104 ton, tahun 

2011 luas area panen seluas 2.710 ha dengan produksi 1.114 ton, tahun 2012 luas 

areal panen seluas 2.754 ha dengan produksi 1.608,4 ton, tahun 2013 luas areal 
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panen seluas 2.721 ha dengan produksi 1.287 ton, sedangkan tahun 2014 luas 

areal panen seluas 3028 ha dengan 1.214 ton (Tanjung Jabung Dalam Angka, 

2015). Potensi produksi kopi liberika adalah rata – rata 909 gram kopi biji/pohon 

atau setara dengan 950 kg biji untuk 900-1000 pohon/ha (BPTP, 2014). Tanaman 

Kopi Liberika Tungkal Jambi ini telah mengalami perkembangan di Provinsi 

Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

Budidaya tanaman kopi liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada 

dalam 5 kecamatan yaitu Kecamatan Bram Itam, Betara, Kuala Betara, Pengabuan 

dan Senyerang. Pada 5 Kecamatan tersebut luasan berbeda – beda dan merupakan 

sentra penanam kopi terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

Data mengenai luasan dan produksi kopi liberika di 5 kecamatan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat disajikan dalam Tabel 2.  

 

Tabel 2. Luas dan Produksi Tanaman Kopi Liberika di 5 kecamatan di Kabupaten   

Tanjung Jabung Barat tahun 2014 – 2015.  

Kecamatan 
Tahun 2014 Tahun 2015 

Luas Areal Produksi Luas Areal Produksi 

Bram Itam 336 215 416 339 

Betara 1623 985 1536 629 

Kuala Betara 334 62 384 62 

Pangabuan 319 126 305 123 

Senyerang 177 57 199 43 
Sumber: Dinas Pekebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2016 

Pengembangan kopi liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 

meningkatkan produksi adalah ekstensifikasi dan intensifikasi. Buhaira et al., 

(2014) menyatakan upanya dalam meningkatkan produksi padi dilakukan dengan 

cara ekstensifikasi yaitu dengan perluasan lahan dan intensifikasi yaitu rekayasa 

genetik tanaman atau pemuliaan tanaman dan rekayasa lingkungan. 

Pertumbuhan dan produksi tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan (Mas’ud dalam Buhaira et al., 2014). Pemuliaan tanaman atau 

rekayasa genetik merupakan suatu usaha untuk merakit keragaman genetik 

menjadi suatu jenis baru yang unggul, sehingga adanya keragaman genetik 

merupakan prasyaratan utama agar tujuan pemuliaan tercapai (Ferh, 1987). 

Baihaki dalam nusifera (2012) menyatakan keragaman genetik yang luas akan 
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menentukan keberhasilan proses seleksi karena secara teknis nilai keragaman 

genetik menentukan nilai kemajuan genetik. 

 Variabilitas, heritabilitas, dan kolerasi genetik dari karakter – karakter 

penting merupakan nilai duga parameter genetik. Nilai duga parameter genetik 

digunakan untuk mengetahui potensi pengembangan sumber daya genetik. 

Buhaira et al., (2014) menyatakan nilai duga parameter genetik yaitu variabilitas, 

heritibilitas dan kolerasi genetik dari karakter – karakter penting diperlukan dalam 

mengetahui sejauh mana potensi pengembangan sumber daya genetik. 

 Daun merupakan organ penting dalam fotosintesis tanaman. Penelitian – 

penelitian peningkatan fotosintesis tidak terlepas dari penelitian – penelitian 

karakter daun (Nusifera, 2000). Menurut Nusifera (2000) bahwa penapilan 

karakter – karakter daun yaitu indeks luas daun, sudut daun, kandungan klorofil, 

frekuensi stomata, dan lain – lain merupakan variabel yang menarik bagi para 

pemulia dalam usaha meningkatkan kapasitas fotosintesis, selain pengkuran 

langsung terhadap tingkat fotosintesis. 

Nusifera (2000), menyatakan bahwa kualitas fotosintesis tanaman sangat 

menentukan daya hasil. Sebagai salah satu karakter fisiologis, tingkat fotosintesis 

tanaman menjadi target para pemulia mengingat hubungannya yang sangat 

mendasar dengan karakter – karakter hasil. 

Faktor ekogeografi berperan dalam terbentuknya variasi genetik yang khas 

(Rao dan Hodgkin dalam buhaira et al., 2014), wilayah sebaran kopi liberika di 

Kecamatan Betara memiliki jumlah populasi yang paling banyak diantara 5 

kecamatan lainnya (Tabel.2), sehingga terdapat indikasi adanya variasi genetik 

pada karakter morfologi daun. Karakter morfologi daun dapat digunakan sebagai 

pembeda diantara tanaman. Menurut penelitian (Nilasari et al., 2013), variasi yang 

cukup tinggi pada bentuk daun, ukuran daun dan warna daun mangga 

menunjukkan adanya keragaman genetik yang cukup luas. Demikian pula 

pernyataan (Nusifera, 2012), terdapat variasi bentuk daun tanaman kecepir 

beradsarkan rasio antara panjang dan lebar daun (ovet hingga lanset) 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan 

judul “Keragaman Genetik Populasi Tanaman Kopi Liberika Tungkal Jambi 

Berdasarkan Karakter Morfologi Daun”. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi 

mengenai keragaman genetik tanaman Kopi Liberika Tungkal Jambi berdasarkan 

karakter morfologi daun. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi 

tingkat strata satu (S-1) pada program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi tentang karakteristik tanaman Kopi Liberika serta keragaman yang ada 

pada kopi tersebut. 

 

1.4. Hipotesis 

Diduga terdapat keragaman genetik dalam populasi Kopi Liberika Tungkal 

Jambi berdasarkan karakter morfologi daun di Kecamatan Betara, Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

 


