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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting 

sebagai sumber devisa negara. Selain itu kopi juga merupakan sumber 

penghasilan untuk penduduk di Indonesia. Upaya meningkatkan produktivitas dan 

mutu kopi terus dilakukan sehingga kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar 

dunia (Rahardjo dan Pudji, 2012). 

Produksi kopi di Indonesia menempati urutan ke-3 dunia setelah Brazil 

dan Vietnam (Hartono, 2013). Indonesia telah mengekspor hasil kopi sekitar 67% 

sedangkan 33% digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri 

(International Coffee Organization, 2014). 

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. 

 Perkembangan tanaman kopi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Adapun luas areal dan produksi tanaman kopi di Provinsi 

Jambi dari tahun 2010 – 2014 tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Kopi di Provinsi Jambi 

Tahun Luas Area (ha) Produksi (ton) 
Produktivitas 

(ton/ha) 

2010 24.951 12.703 0,788 

2011 24.962 12.755 0,794 

2012 25.184 12.987 0,805 

2013 25.301 13.209 0,814 

2014 25.333 13.449 0,830 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar berlahan gambut dan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat tanaman kopi liberika yang lebih 

dikenal dengan Kopi Liberika Tungkal Jambi. Kopi Liberika Tungkal Jambi ini 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi produksi maupun luas 

areal yang digunakan untuk pengembangan maupun penanaman.  
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Tabel 2. Luas Areal dan Produksi Kopi Liberika di Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat 

Tahun Luas Areal (ha) Produksi (ton) 
Produktivitas 

(ton/ha) 

2010 2.405 1.104 0,497 

2011 2.710 1.114 0,411 

2012 2.754 1.608,4 0,584 

2013 2.721 1.287 0,472 

2014 3.028 1.214 0,400 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Barat, 2015 

Berdasarkan Tabel 2, peningkatan luas areal terjadi dari tahun 2010 hingga 

tahun 2014. Peningkatan luas areal tanaman kopi ini tidak diikuti dengan 

peningkatan produktivitas. Pada tahun 2011 terjadi penurunan produktivitas 

tanaman kopi. Pada tahun 2013, terjadi penurunan luas areal maupun 

produktivitas. Namun pada tahun 2014, luas areal kopi kembali meningkat, tetapi 

tidak disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Penurunan produksi kopi 

dapat disebabkan tidak adanya penggunaan bibit unggul, tidak adanya penanaman 

kembali (replanting) pada sebagian besar areal, sebagian besar kopi telah berumur 

tua, adanya serangan hama dan penyakit. 

Pada saat ini tanaman kopi sudah mulai dibudidayakan tidak saja di lahan 

gambut tetapi juga di tipe lahan yang lainnya. Ciri khas dari kopi ini adalah daya 

adaptasinya pada kondisi yang minimal. Selain itu karena tanaman kopi ini di 

daerah asalnya sudah tua sehingga perlu penyelamatan plasma nutfah dengan 

peremajaan dengan menanamnya di lahan-lahan selain lahan gambut yang masih 

tersedia cukup luas seperti lahan tidur dan lahan marjinal lainnya misalnya lahan 

bekas tambang batu bara.  

Lahan bekas tambang batubara mempunyai tingkat kesuburan yang rendah 

dan memiliki masalah dalam penyerapan air, sehingga perlu dilakukan kegiatan 

untuk memperbaikinya. Reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan 

memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan 

usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai 

peruntukannya. 

Kecenderungan naiknya peranan batubara dalam penyediaan energi 

nasional, yang diperkirakan mencapai 39,6 % pada tahun 2020, akan menjadi 

problem lingkungan yang cukup serius ke depannya. Hal ini tampak pada 



3 

 

berbagai aktivitas pertambangan batubara, yang sangat identik dengan kegiatan 

perusakan alam dan lingkungan. Banyak lahan bekas tambang batubara yang 

dibiarkan setelah dilakukan eksploitasi. Bekas galian yang dalam, hilangnya 

vegetasi di sekitarnya merupakan kerusakan yang riil terjadi dilapangan. Apabila 

lahan tersebut tidak direhabilitasi, akan mengakibatkan lahan mati dan merusak 

ekosistem yang ada (Widyati, 2007). Perbaikan sifat – sifat tanah setelah 

penambangan memerlukan pengelolaan dan upaya khusus sehingga tanah dapat 

berfungsi kembali sebagai media tumbuh tanaman. Usaha perbaikan dapat 

dilakukan dengan menambah bahan organik, salah satu bahan organik yang dapat 

digunakan adalah pupuk solid. 

Pupuk solid merupakan salah satu limbah padat dari proses pengolahan 

kelapa sawit. Solid sebenarnya berasal dari mesocarp atau serabut berondolan 

sawit yang telah mengalami proses pengolahan di pabrik kelapa sawit.  

Dengan berkembangnya luas kebun kelapa sawit yang cukup pesat, seiring 

dengan tingginya permintaan dunia akan minyak kelapa sawit maka limbah pabrik 

kelapa sawit yang dihasilkan dalam setahun, khususnya solid dapat mencapai 40 

juta ton (4 juta ton bahan kering). Jumlah ini akan terus meningkat dengan 

bertambahnya jumlah produksi minyak kelapa sawit. 

Dari seluruh limbah kelapa sawit, solid merupakan limbah yang sangat 

mudah terurai. Secara umum solid akan melapuk dalam waktu 6 minggu dengan 

penerapan biodekomposer. Dibandingkan dengan limbah kelapa sawit lainnya 

kandungan persentase nutrisi solid lebih tinggi dan sangat dipengaruhi oleh kadar 

air solid itu sendiri (Pahang, 2010). 

Solid mengandung unsur N, P, K dan Mg yang tinggi dan sangat potensial 

untuk dimanfaatkan sebagai kompos dan bahan dasar pupuk organik karena 

jumlahnya yang melimpah dan kadar haranya yang tinggi. Mokhtarudin dan 

zulkifli (1996) menyatakan bahwa unsur hara utama solid kering antara lain 

Nitrogen (N) 1,47%, Pospor (P) 0,17%, Kalium (K) 0,99%, Magnesium (Mg) 

0,24%, dan C-Organik 14,4%.  

Hasil penelitian Panjaitan (2010), pemanfaatan kompos solid dalam media 

tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, diameter batang, jumlah daun, 

total luas daun, bobot segar dan bobot kering kelapa sawit di pre nursery. 



4 

 

Pemanfaatan kompos solid terbaik dalam media tanam adalah kompos solid 50 % 

dan top soil Ultisol 50 %. Namun untuk mengoptimalkan pertumbuhan kopi 

pupuk solid juga bisa diberikan lewat daun yaitu sebagai pupuk cair. 

Akhir – akhir ini penggunaan pupuk organik cair mulai banyak dilakukan, 

karena memiliki beberapa kelebihan di banding pupuk organik padat. Pupuk 

organik cair lebih mudah tersedia, tidak merusak tanah dan tanaman, seperti 

mempunyai larutan pengikat sehingga jika diaplikasikan dapat digunakan 

langsung oleh tanaman, selain itu dapat diberikan melalui akar dan daun tanaman 

karena unsur haranya sudah terurai sehingga mudah diserap oleh tanaman.   

Selain penggunaan pupuk solid, salah satu pupuk organik yang umum 

digunakan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal 

dari kotoran hewan yang berfungsi untuk menyediakan bahan organik bagi 

tanaman. Kotoran ayam merupakan pupuk kandang yang dominan dipakai karena 

sekain kandungan haranya tinggi juga mudah didapat. Kotoran ayam merupakan 

yang paling baik karena kandungan unsur hara N, P dan K lebih tinggi 

dibandingkan pupuk kandang lain sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Sutedjo, 2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siagian., et al (2013) 

pemberian pupuk kandang ayam berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit kakao 

pada 8,12 dan 16 MST, diameter batang 4, 8, 12 dan 16 MST, jumlah daun 8, 12, 

dan 16 MST, total luas daun, bobot basah tajuk, bobot basah akar, bobot kering 

tajuk dan bobot kering akar. Pertumnuhan bibit terbaik di peroleh pada kisaran 

75% pupuk kandang ayam + 25 % subsoil ultisol dalam media tanam. 

Tarigan L., et al (2014) menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang 

ayam terhadap tanaman kakao berpengatuh nyata pada parameter tinggi tanaman 

(12 dan 14 MST), jumlah daun (8, 12, dan 14 MST), diameter batang, total luas 

daun, bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, dan bobot basah akar dengan dosis 

terbaik untuk masing – masing parameter adalah 300 g/polibag. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Pertumbuhan Bibit Kopi Liberika (Coffea Liberica W. Bull ex Hiern)  

Tungkal Jambi Terhadap Berbagai Formula Pupuk Pada Tanah Bekas 

Tambang Batu Bara. 
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1.2.  Tujuan Penelitian  

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan bibit kopi Liberika 

Tungkal Jambi terhadap perbedaan formula pupuk pada tanah bekas tambang batu 

bara. 

 

1.3.  Kegunaan Penelitian 

 Penetitian digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi 

tingkat sarjana (S1) pada program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi. Hasil penelitian juga diharapkan bisa memberikan informasi 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan, mengenai pertumbuhan bibit kopi Liberika 

Tungkal Jambi, pupuk solid dan pupuk kandang ayam pada tanah bekas tambang 

batu bara dalam meningkatkan pertumbuhan bibit kopi Liberika Tungkal Jambi. 

 

1.4.  Hipotesis  

1. Pemberian dosis formula pupuk memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan kopi Liberika Tungkal Jambi. 

2. Terdapat satu formula pupuk terbaik terhadap pertumbuhan kopi Liberika 

Tungkal Jambi. 

 

 

 


