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Kopi Liberika Tungkal Komposit (Coffea liberica W. Bull ex Hiern) merupakan salah satu 

komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Jambi. Benih kopi memerlukan waktu lama 

untuk berkecambah karena adanya dormansi yang disebabkan oleh kulit tanduk biji yang 

keras. Lamanya waktu perkecambahan ini dapat diatasi dengan larutan perendaman benih.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh berbagai larutan perendaman benih terhadap 

viabilitas dan vigor benih kopi Liberika Tungkal Komposit (Coffea liberica W. Bull ex 

Hiern). Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Benih Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari Januari 2018-

April 2018. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu 

faktor yaitu perlakuan berbagai larutan perendaman benih yang terdiri dari 5 taraf: p0 : 

Kontrol (Perendaman dalam air selama 24 jam), p1 : Perendaman dalam larutan KN03, p2 : 

Perendaman dalam larutan MOL rebung bambu, p3 : Perendaman dalam larutan MOL 

bonggol pisang, p4 : Perendaman dalam larutan MOL bawang merah. Peubah yang diamati 

yaitu kadar air, daya berkecambah, kecepatan tumbuh, panjang hipokotil, panjang akar dan 

bobot kering kecambah. Hasil penelitian menunjukan bahwa berbagai larutan perendaman 

benih mampu meningkatkan kadar air dan panjang akar. Perlakuan perendaman dalam larutan 

MOL bonggol pisang merupakan perlakuan yang memberikan viabilitas dan vigor benih kopi 

Liberika Tungkal Komposit terbaik.  

Kata Kunci : Viabilitas, Vigor, Kopi Liberika Tungkal Komposit 

 

PENDAHULUAN 

Kopi merupakan salah satu 

komoditas unggulan dalam sub sektor 

perkebunan di Indonesia. Indonesia adalah 

negara penghasil kopi terbesar ke empat di 

dunia setelah Brazil, Vietnam, dan 

Kolombia. Dari total produksi sekitar 67% 

kopinya diekspor sedangkan sisanya 

sebesar 33% untuk memenuhi kebutuhan 

di dalam negeri (AEKI, 2017). Provinsi 

Jambi adalah salah satu penghasil kopi di 

Indonesia yang menempati urutan ke 13 

dengan luas areal lahan sebesar 26.646 ha 

dan produksi mencapai 13.636 ton 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017).  

Salah satu jenis kopi yang 

dibudidayakan di Provinsi Jambi adalah 

kopi Liberika Tungkal Komposit. Kopi 

Libtukom dibudidayakan di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat dan memiliki 

beberapa keunggulan di antaranya adalah 

lebih toleran terhadap serangan penyakit, 

mampu beradaptasi di lahan gambut dan 

berbuah sepanjang tahun (Hulupi, 2014).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung 

Barat (2017), pada tahun 2013 terjadi 

penurunan luas areal, produksi dan 

produktivitas tanaman kopi Libtukom dari 

tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 

2014 terjadi peningkatkan luas areal 

tanaman kopi Libtukom, tetapi tidak 

diikuti dengan produktivitasnya. Pada 

tahun 2015, luas areal mengalami 
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penurunan, sedangkan produktivitas 

tanaman kopi Libtukom mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2016, terjadi lagi 

penurunan luas areal tanaman kopi 

Libtukom dari tahun sebelumnya, tetapi 

produktivitas kopi Libtukom tetap 

mengalami peningkatan. 

Peningkatan produktivitas kopi 

Libtukom setiap tahunnya ternyata belum 

mencapai produktivitas rata-rata dari 

potensi tanaman kopi Libtukom. Menurut 

Hulupi (2014) setelah dilakukan 

pengamatan selama tiga tahun berturut-

turut, daya hasil pada pohon-pohon terpilih 

menunjukkan produksi buah berkisar 660-

1.353 g/pohon, sehingga dengan asumsi 

setiap hektar ditanami 1.000 pohon maka 

produktivitas kopi Libtukom mencapai 

rata-rata 770 kg/ha/tahun.  

Sebagai upaya untuk dapat 

meningkatkan produksi tanaman kopi 

Libtukom dapat dilakukan dengan 

melaksanakan intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Dalam melaksanakan upaya 

ini diperlukan penyediaan benih  dalam 

jumlah yang banyak. Masalah yang 

dihadapi dalam perbanyakan kopi 

menggunakan benih adalah lambatnya 

perkecambahan yang disebabkan oleh 

kerasnya kulit tanduk biji. Menurut 

Najiyati dan Danarti (2009) untuk 

mencapai stadium serdadu (hipokotil tegak 

lurus) butuh waktu 4-6 minggu, sementara 

untuk mencapai stadium kepelan 

(membukanya kotiledon) membutuhkan 

waktu 8-12 minggu. Sebagai upaya untuk 

pemecahan dormansi benih kopi perlu 

adanya perlakuan perendaman sebelum 

penanaman benih dengan larutan kimia 

dan larutan alami.  

Pemecahan dormansi secara kimia 

dapat dilakukan dengan perendaman dalam 

asam kuat. Menurut Sutopo (2012) 

mengatakan bahwa perlakuan dengan 

menggunakan bahan kimia sering 

digunakan untuk memecah dormansi pada 

benih. Tujuannya adalah menjadikan kulit 

benih atau biji menjadi lebih mudah untuk 

dimasuki air pada proses imbibisi. Larutan 

kimia yang digunakan adalah larutan 

KNO3 yang dapat berperan dalam 

mendorong reaksi-reaksi kimia yang 

mengarah ke perkecambahan dan 

merangsang aktivitas enzim (Kartika et al., 

2015). Penelitian yang berkaitan dengan 

penggunaan KNO3 dilakukan oleh Nengsih 

(2017) perlakuan terbaik untuk uji 

pematahan dormansi benih kopi liberika 

adalah perendaman dalam larutan KNO3  

dengan konsentrasi 0,5% selama 24 jam 

yang menunjukan persentase daya 

berkecambah sebesar 58,33% dan tinggi 

kecambah mencapai 7,78 cm. 

Salah satu larutan alami yang dapat 

digunakan yaitu dengan perendaman 

dalam larutan mikroorganisme lokal 

(MOL). Larutan MOL mengandung 

auksin, sitokinin, dan giberelin sehingga 

berpotensi juga dalam mempercepat proses 

perkecambahan. Menurut Zulkarnain 

(2009) auksin dan sitokinin merupakan 

senyawa yang berperan dalam 

pemanjangan sel serta giberelin berperan 

dalam meningkatkan perkecambahan biji. 

Larutan MOL tidak hanya 

mengandung satu jenis mikroorganisme 

tetapi beberapa mikroorganisme di 

antaranya Azospirillium sp, Azotobacter 

sp, Pseudomonas sp, Bacillus sp dan 

bakteri pelarut phospat (Lindung, 2014). 

Bacillus sp merupakan salah satu 

mikroorganisme yang mempunyai 

kemampuan menghasilkan enzim selulase 

(Sukumaran et al., 2005). Menurut Burton 

et al. (1984) dalam Murniati (1995) enzim 

selulase mampu mendegradasi dinding sel 

(struktur yang mengelilingi benih).  

Menurut Retno (2009) MOL rebung 

(Bamboo sp.) dan MOL bonggol pisang 

(Musa paradisiaca L.) mampu 

meningkatkan daya kecambah benih padi. 

Hasil penelitian Heli et al. (2014) 

menunjukkan terjadinya interaksi yang 

nyata antara konsentrasi MOL rebung dan 

lama perendaman dalam mematahkan 

dormansi benih kemiri dan hasil terbaik 

diperoleh pada konsentrasi MOL rebung 

40 ml/l dan lama perendaman 5 jam, 

dengan kadar air sebesar 11,54%, daya 

kecambah 53,33% dan keserempakan 
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tumbuh 48,33%. Hasil penelitian Kurniati 

et al. (2017) menunjukkan bahwa 

perendaman benih kemiri sunan dalam 

ekstrak bawang merah + air kelapa dengan 

konsentrasi 40 ml L
-1 

selama 24 jam 

menghasilkan daya kecambah 68,89% dan 

bobot kering kecambah 1,85 g. 

Berdasarkan ulasan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Berbagai Larutan Perendaman Benih 

Terhadap Viabilitas dan Vigor Benih 

Kopi Liberika Tungkal Komposit 

(Coffea liberica W. Bull ex Hiern)”. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berbagai larutan perendaman benih 

mampu meningkatkan kadar air dan 

panjang akar tetapi belum mampu 

meningkatkan daya berkecambah, 

kecepatan tumbuh,  panjang hipokotil,  

dan bobot kering kecambah pada 

benih kopi Liberika Tungkal 

Komposit.  

2. Perlakuan perendaman dalam MOL 

bonggol pisang merupakan larutan 

perendaman benih yang memberikan 

viabilitas dan vigor benih kopi 

Liberika Tungkal Komposit terbaik 

pada peubah daya berkecambah 

75,2%, panjang hipokotil 6,84 cm, 

panjang akar 8,37 cm dan bobot 

kering kecambah 3,59 g. 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

mengenai perendaman benih kopi 

Liberika Tungkal Komposit dengan 

berbagai konsentrasi MOL bonggol 

pisang sehingga didapatkan konsentrasi 

yang lebih tepat untuk meningkatkan 

viabilitas dan vigor benih dan penggunaan 

MOL bonggol pisang sebagai nutrisi dan 

proteksi dapat dilanjutkan sampai fase 

bibit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


