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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi di Indonesia dan dunia, serta berperan penting 

sebagai sumber devisa Negara. Indonesia tercatat sebagai penghasil kopi terbesar 

ke empat di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Tahun 2019 Indonesia 

mampu memproduksi 10,7 juta ton, sedangkan pada tahun 2018 menghasilkan 

7225 ribu ton (Sekretaris Jendral Kementrian Pertanian, 2020). Secara umum kopi 

yang di perdagangkan ada 4 jenis, yaitu Canephora, Coffea Arabica, Coffea 

exelsa, dan Coffea Liberica. Selama ini hanya jenis kopi arabika dan kopi robusta 

yang mendominasi perdagangan kopi dunia masing – masing memberikan 

kontribusi sebesar 70% dan 24%, sedangkan kopi jenis Exselsa dan Liberika 

hanya memberikan kontribusi sekitar 3% (Ardiyani, 2014). 

Menurut Hulupi (2014), awalnya kopi liberika di datangkan ke Indonesia 

untuk menggantikan kopi arabika yang rusak akibat serangan penyakit karat daun. 

Keunggulan kopi liberika tidak hanya dari aspek citarasa dan harga, namun dari 

ukuran buah kopi yang lebih besar dan produksi lebih tinggi di bandingkan kopi 

robusta. Kopi liberika dapat berbuah sepanjang tahun dengan panen sekali sebulan 

dan dapat beradaptasi dengan baik pada agroekosistem gambut serta tidak ada 

gangguan hama dan penyakit yang serius (Gusfarina, 2019).  Kopi liberika selama 

ini di anggap kurang memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan jenis kopi 

arabika maupun kopi robusta. Anggapan tersebut sekarang mulai terbantahkan 

sebab kopi Liberika teryata menghasilkan citarasa yang khas dan mendapatkan 

harga yang lebih tinggi dibandingkan kopi robusta.   

Provinsi Jambi merupakan salah satu sentra produksi kopi di Indonesia yang 

memiliki potensi untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan 

produksi kopi. Luas areal, produksi dan produktivitas kopi di Provinsi Jambi dari 

tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga kopi dapat 

membantu perekonomian Provinsi Jambi. Perkembangan tanaman kopi di 

Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya dari segi luas areal, 

seperti yang tercantum pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi di Provinsi Jambi 

Tahun 2014-2019 

Tahun Luas Areal 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

2014 25.771 13.321 0,52 

2015 26.286 13.447 0,51 

2016 26.772 13.434 0,50 

2017 26.660 14.305 0,54 

2018 27.274 15.461 0,57 

2019 28.096 16.587 0,60 

Rata-Rata 26.809 14.425 0,54 
Sumber.Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2020). 

Berdasarkan Tabel 1 peningkatan luas areal terjadi dari tahun 2014 hingga 

tahun 2016. Peningkatan luas areal kopi di ikuti dengan peningkatan produksi dan 

produktivitas dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 terjadi 

penurunan luas areal kopi di Provinsi Jambi namun produksi dan produktivitas 

meningkat. Tetapi pada tahun 2018 terjadi peningkatan luas areal, produksi dan 

produktivitas kopi di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

merupakan sentral produksi kopi jenis Liberika Tungkal Komposit di Provinsi 

Jambi, Berdasarkan data yang diperoleh Luas areal, produksi dan produktivitas 

kopi Liberika Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2 

berikut. 

Tabel 2. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Liberika di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2019 

Tahun Luas Areal 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

2014 3.028 1.214 0,40 

2015 2.882 1.225 0,43 

2016 2.873 1.323 0,46 

2017 2.610 1.081 0,41 

2018 2.676 1.086 0,40 

2019 2.695 1.171 0,43 

Rata-Rata 2.794 1.183 0,42 
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, (2020). 

Tabel 2 menunjukan luas areal
, 
produksi dan produktivitas perkebunan kopi 

liberika dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hingga pada tahun 2019 luas 

areal kopi sebesar 2.695 ha dengan produksi sebesar 1.171 ton.  Fluktuasi data 

diatas dikarenakan umur tanaman kopi liberika telah mencapai 40-50 tahun, 
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sedangkan umur ekonomis tanaman kopi liberika adalah 30 tahun. Oleh karena itu 

perlu upaya peremajaan tanaman kopi guna untuk meningkatkan kualitas 

perkebunan kopi masyarakat. Peremajaan tanaman diperlukan bibit yang 

berkualitas. Bibit yang berkualitas berpengaruh terhadap kualitas tanaman setelah 

ditanam di lapangan. Bibit dapat diperoleh dari perbanyakan secara generatif dan 

vegetatif (Kurniawan, 2018). Untuk meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman 

kopi diperlukan pupuk yang memiliki unsur makro dan mikro yang lengkap. 

Kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang karena 

kandungan unsur hara seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) serta unsur 

hara mikro diantaranya kalsium, magnesium, belerang, natrium, besi, dan tembaga 

yang dibutuhkan tanaman dan kesuburan tanah. Salah satu kotoran ternak yang 

dapat digunakan untuk pupuk kandang adalah kotoran kambing. Kotoran kambing 

digunakan sebagai pupuk kandang didasari oleh alasan bahwa kotoran kambing 

memiliki kandungan unsur hara relatif lebih seimbang dibanding pupuk alam 

lainnya dan kotoran kambing bercampur dengan air seninya (urin) yang juga 

mengandung unsur hara. Berdasarkan hasil penelitian Shofi (2017), menunjukkan 

bahwa dengan pemberian dosis 30 ton/ha hasil produksi kedelai lebih meningkat 

dari pada tanpa adanya pemberian pupuk kandang kambing (0 ton/ha). Unsur hara 

yang terdapat pada Pupuk kotoran kambing  adalah N 2,10 %, P2O5 0,66 %, K2O 

1,97 %, Ca 1,64 %, Mg 0,60 %, Mn 233 ppm dan Zn 90,8 ppm (Andayani & 

Sarido La, 2013).  

Selain pupuk kotoran kambing yang diberikan pada bibit tanaman kopi agar 

tanaman kopi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik diperlukan faktor 

pendukung seperti zat pengatur tumbuh alami yang dapat membantu mempercepat 

proses pertumbuhan dan perkembangan bibit tanaman Kopi Liberika Tungkal 

Komposit, yaitu bawang merah (Allium cepa L). karena bawang merah memiliki 

kandungan hormon pertumbuhan berupa hormon auksin dan giberelin sehingga 

dapat memacu petumbuhan benih. Auksin eksogen dapat diperoleh secara sintetis 

dan alami, contoh auksin sintesis adalah Indole Acetic Acid (IAA), Indole Butyric 

Acid (IBA), dan Naphthalene Acetic Acid (NAA). Sedangkan auksin alami salah 

satunya dapat diperoleh dari ekstrak bawang merah (Siskawati, 2013). Pada 

bawang merah yang telah dihancurkan akan terbentuk senyawa allithiamin 
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(Wibowo, 2007). Senyawa allithiamin dapat berfungsi memperlancar 

metabolisme pada jaringan tumbuhan dan dapat bersifat fungisida dan bakterisida. 

Pemberian auksin eksogen akan merangsang pemanjangan sel dalam tunas-tunas 

muda yang sedang berkembang. Auksin juga berperan dalam proses 

perkembangan tumbuhan pada tahapan lebih lanjut serta dapat mengubah ekspresi 

gen dengan cepat sehingga menyebabkan sel-sel di daerah pemanjangan 

menghasilkan protein-protein baru dalam waktu yang singkat (Kurniawan, 2018). 

Bawang merah mempuyai peran zat pengatur tumbuh yang mempunyai 

peran mirip Asam Indol Asetat (IAA). Dalam 100 ml ekstrak bawang merah 

mengandung auksin sebanyak 10,355 ppm yang berupa IAA (Kurniati, 2017). 

Hasil penelitian Darojat et al., (2016), menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 

bawang merah  (Allium cepa L) konsentrasi 10% mampu meningkatkan 

persentase daya berkecambah, kecepatan tumbuh, panjang hipokotil dan panjang 

akar benih kakao (Theobroma cacao L.). Selanjutnya  penelitian Siswanto (2010), 

menyatakan pemberian ekstrak bawang merah mampu meningkatkan 

pertumbuhan bibit lada panjang. Proses ini melibatkan proses pemanjangan sel 

sebagai akibat pengaruh auksin yang terkandung dalam ekstrak bawang merah.  

Berdasarkan hasil penelitian Darojat et al., (2014), menunjukkan hasil 

bahwa ekstrak bawang merah pada konsentrasi 10% dapat meningkatkan 

viabilitas benih kakao pada peubah daya kecambah, kecepatan tumbuh, panjang 

hipokotil dan panjang akar benih kakao. Salah satu tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai ZPT alami adalah bawang merah, karena bawang merah 

memiliki kandungan hormone pertumbuhan berupa hormon Auksin dan Giberelin, 

sehingga dapat memacu pertumbuhan benih. Hasil penelitian Jayanti et al., 

(2019), menunjukkan bahwa pemberian ekstrak bawang merah memiliki pengaruh 

yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan indeks mutu 

bibit (IMB).  

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pupuk Kotoran Kambing Dan ZPT Ekstrak Bawang Merah (Allium 

cepa L.) Terhadap Pertumbuhan Bibit Kopi Liberika (Coffea liberica W. Bull ex 

hiern)” 
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1.2.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi pupuk kotoran kambing dan ZPT ekstrak 

bawang merah terhadap pertumbuhan bibit  Kopi Liberika (Coffea liberica 

W. Bull ex hiern). 

2. Mengetahui dosis pupuk kotoran kambing dan ZPT ekstrak bawang merah 

yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bibit Kopi Liberika 

(Coffea liberica W. Bull ex hiern). 

1.3.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi 

tingkat sarjana (S1) pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi dan penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi 

bagi pihak yang berkepentingan dalam usaha peningkatan bibit kopi liberika 

(Coffea liberica W. Bull ex hiern).  

1.4    Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh kombinasi pupuk kotoran kambing dan ZPT ekstrak 

bawang merah terhadap pertumbuhan bibit kopi liberika (Coffea liberica W. 

Bull ex hiern)  

2. Terdapat dosis pupuk kotoran kambing dan ZPT ekstrak bawang merah 

yang memberikan pertumbuhan terbaik terhadap bibit kopi liberika (Coffea 

liberica W. Bull ex hiern). 

 

 


