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BUDIDAYA TANAMAN KOPI

• Pengantar
• Fungsi Pohon Penaung dan Pengaruhnya

Terhadap Produksi
• Macam dan Jenis Tanaman Penaung
• Pengadaan Bibit Berkualitas
• Penanaman Tanaman Kopi
• Penutup

• Kopi merupakan komoditi penting dlm sektor
perkebunan, disamping itu permintaan konsumsi
kopi dunia semakin hari semakin meningkat.

• Saat ini, produksi kopi Indonesia telah mencapai
600 ribu ton/tahun dan sekitar 80-96 % berasal
dari perkebunan rakyat.

• Jumlah tsb diperkirakan akan meningkat pada
periode berikutnya mengingat pangsa pasar
ekspor dan kebutuhan konsumsi kopi yg tinggi.

PENGANTAR

• Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pola
hidup sehat, berwawasan lingkungan dan isu
perubahan iklim merupakan satu tantangan dan
trend baru bagi penyediaan produk yg ramah
lingkungan.

• Oki, dlm usaha meningkatkan kualitas dan
kemampuan produksi kopi yg ramah lingkungan dan
berpartisipasi dlm upaya pengurangan kerusakan
hutan serta penurunan emisi perlu dilakukan bertani
scr organik dan konservasi (pemanfaatan, pengawetan
dan pelestarian/perlindungan)

PENGANTAR

Budidaya kopi konservasi (atas)
Budidaya kopi non konservasi (bawah)

PENGANTAR

• Hal – hal penting yg hrs diperhitungkan dlm
pengembangan usaha perkebunan kopi
– Kesesuaian lahan
– Modal investasi
– Infrastruktur
– Bahan tanaman unggul yg berkualitas
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• Masalah yang dijumpai
– Perbedaan pendapat mengenai perlu

tidaknya penaungan pd tanaman kopi.
– Tanaman kopi sbg shade tolerance plant

dan shade loving plant, alasan digunakan
tanaman penaungan bagi tanaman kopi
oleh para peneliti

– Hubungan antara tanaman penaungan dgn
tanaman kopi dpt positif dpt negatif

• Masalah yang dijumpai
– Produktivitas kopi Indonesia msh tergolong

rendah, 731 kg biji kering/ha/thn.
– Produktivitas di Brazil 1000 kg/ha/thn.,

Kolombia 1220 kg/ha/thn,
Vietnam 1540 kg/ha/thn.

– Dikarenakan : 96% perkebunan kopi Indonesia
merupakan perkebunan rakyat.

– 92% kopi Indonesia jenis robusta, sedangkan
70% konsumsi dunia berupa kopi arabika.

– Persoalan Indonesia, peningkatan produksi kopi
arabika sulit dilakukan

No JENIS PRODUKTIVITAS
(Kg/Ha) WUJUD PRODUKSI

1 ROBUSTA 1.300 Biji kering
2 ARABIKA 1.400 Biji kering

Standar Produktivitas Kopi

• Terdapat sekitar 4000 jenis kopi, yg terbagi dlm
4 kelompok besar jenis:
– Coffea canephora, salah satu varietasnya

jenis robusta
– Coffea arabica
– Coffea excelsa
– Coffea liberica

Pusat perkebunan kopi : Jember (Jatim)
Dua jenis kopi : Kopi arabica dan kopi robusta

Kopi arabica ditanam di ketinggian >1000 m dpl
Kopi robusta ditanam di ketinggian <1000 m dpl

Daerah penghasil kopi arabica :
Sidikalang & Pekantan (Sumut), Gayo (Aceh),
Tana Toraja

Daerah penghasil kopi robusta : Bali & Lampung
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FUNGSI POHON PENAUNG DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI

• Pelindung kopi dari intesitas cahaya dan panas
matahari

• Membantu mengatur kelembaban lahan dan
serapan air pd musim hujan

• Guguran daun dpt meningkatkan kesuburan
tanah

• Melindungi dari angin kencang
• Pohon pelindung dpt menekan pertumbuhan

gulma dan tanm. lain yg dpt menjadi kompetitor
• Menahan erosi tanah

• Pengaruh Penaungan terhadap Produksi
– Secara langsung
– Tidak langsung

* Intensitas cahaya
* Temperature
* Keadaan tanah

MACAM DAN JENIS TANAMAN
PENAUNGAN

Macam Tanaman Penaung ada dua
1. Sementara
2. Tetap

* Penaungan Hutan
* Penaungan Buatan

Jenis-jenis Tanaman Penaungan :
1. Sementara : Moghania macrophylla
2. Tetap : lamtoro (Leucaena spp). dan

Gamal Ilustrasi perbandingan ukuran
tanaman penaung/pelindung-tanaman kopi

Pelindung sementara,
• Tanm. yg ditanam sementara bersifat cepat

tumbuh dan dpt memberikan hasil/manfaat bagi
petani kopi sebelum kopi berproduksi.

• Bbrp jenis pohon pelindung sementara antara
lain pisang, terong belanda juga bbrp tanm. lain
yg tingginya 3 – 4 meter.

• Tanm. ini sebaiknya bersifat sementara krn  saat
kopi berproduksi dpt mengakibatkan persaingan
untuk kebutuhan nutrisi tanm.

Pelindung tetap,
• Harus memiliki sistem perakaran yg cukup dalam,

cabang kuat, tidak mudah patah dan tumbang
• Bbrp jenis pohon yg cukup baik sbg pelindung

kopi :  Dadap, Lamtoro, Sengon, Alpukat, Pete,
Jengkol dan Sukun.

• Untuk memberikan produksi yg optimal bagi kopi
maka perawatan tanaman pelindung juga sangat
penting
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Pengaturan tanaman pelindung yg baik

PENGADAAN BIBIT BERKUALITAS

• Bibit kopi merupakan faktor utama dlm
keberhasilan produksi kopi,

• Bibit menentukan baiknya pertumbuhan hingga
produksi kopi.

• Oki, mengetahui kualitas bibit kopi dan
menentukan bibit kopi yg ditanam menjadi faktor
yg sangat penting.

• Pembibitan kopi dpt dilakukan dgn 2 cara yaitu :
1. Cara Generatif
2. Cara Vegetatif

• Kopi robusta diperbanyak scr. vegetatif, sehingga
bahan tanaman yg digunakan berupa klon.

• Kopi robusta memiliki sifat menyerbuk silang,
maka utk meningkatkan pertumbuhan dan
produktivitas dpt dicapai dgn menggunakan (3-4)
klon unggul (poliklonal)

• Sedangkan kopi arabika biasanya diperbanyak
dgn  benih sehingga bahan tanam anjurannya
berupa varietas.

• Bahan tanam kopi arabika yang telah dilepas
varietas AB 3, USDA 762, S 795, Kartika 1, dan
Kartika 2.

Generatif - Biji

Pemilihan Biji Kopi
• Menentukan pohon sumber benih (umur >5 thn,

memiliki pertumbuhan baik, produksi buah setiap
musim banyak dgn ukuran cukup besar, dan tidak
mudah terserang penyakit.

• Menentukan buah utk bakal benih dgn kadar air
80–90%, berbiji ganda, buah ukuran besar, tidak
terserang penyakit, diutamakan dari kelompok
buah yg terdpt pd bonggol terdekat dgn batang
utama

• Petik buah satu persatu dan masukan karung
• Simpan di tempat teduh selama 3 hari 3 malam,

utk menghilangkan lendir pd buah sehingga
mempermudah proses pengupasan kulit.

• Pengupasan dilakukan dgn meremas buah dgn
abu dapur (abu kayu), utk menghilangkan lendir
juga menghilangkan jamur penyakit pd biji kopi,

• Setelah kulit tanduk terlepas, cuci hingga bersih
dan keringainginkan

• Pemilihan biji kering utk disemai (ciri-ciri bentuk
biji sempurna-bulat telur, padat tidak mengkerut,
warna biji cerah, alur biji yg lurus

Bentuk biji yg baik untuk dijadikan benih
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Penanaman Biji
• Penanaman benih dpt dilakukan langsung pd

lahan persemaian atau menggunakan polibag,
• Membuat bedeng atau para-para utk naungan.
• Persiapan untuk substrat (tanah) polibag yaitu:

– Media dgn komposisi tanah 50%, kompos/humus
30%, pasir atau sekam padi sebanyak 20%

– Susun polibag yg sudah di isi media di bawah
naungan

– Substrat atau media sebaiknya dibiarkan selama 1
minggu sebelum benih kopi ditanam

Pembibitan dengan menggunakan biji

Tahapan perkecambahan benih kopi
Benih berkecambah setelah 50-60 hari pada kondisi
media yg cocok
Kecambah pd fase kepel siap dipindah tanam ke
polibag (setelah 80 hari sejak tanam benih)

• Cara menanam benih dan jarak
tanam di pesemaian

• Kecambah fase kepelan
sebelum ditanam di polibag,
sebaiknya ¼ bagian (ujung)
akar dipangkas.

• Bibit dalam polibag dipelihara
di bawah naungan

Vegetatif – Sambung dan Stek

• Perbanyakan tanaman kopi scr vegetatif masih
jarang dilakukan disebabkan blm umum
dilakukan dan juga memang prosesnya yg
relatif sulit.

• Keuntungan jika metode ini dilakukan scr
optimal adalah mempercepat produksi buah
kopi.

• Perbanyakan kopi secara vegetatif dilakukan
dgn cara sambung pucuk

Sambung muda/dini pucuk

• Sambung dini dilakukan pd bibit (semai) yg
berumur 1,5-2 bulan

• Setelah 7 bulan, tinggi bibit mencapai 25 cm
dan memiliki 4 pasang lembar daun, siap
pindah tanam di lapang produksi
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Prosedur sambung muda/dini pucuk kopi

Sambung dewasa (bibit)

• Yg dimaksud dgn sambung dewasa adalah
sambung yg dilakukan pd bibit berumur 7 bln.

• Setelah 6 bulan penyambungan, bibit biasanya
memiliki 6 pasang lembar daun. (atau bibit
berumur 13 bln)

• Bibit tsb. siap dipindah tanam ke lapang
produksi.

Sambung pucuk pd bibit bermur 7 bulan

Pembibitan Dengan Stek Batang

• Pilih klon-klon anjuran yng akan dijadikan bibit,
diambil dr tunas air/wiwilan maksimum 3 ruas
(buang sekitar 10 cm dari ruas pertama)

• Kemudian dicelupkan ke dlm air kencing (urine)
sapi 10% selama 10 detik (utk mempercepat
perakaran),

• Stek kemudian disemai di bak pendederan.
• Setelah berumur 1 bln di persemaian, segera

pindahkan ke polibag (ukuran 1 kg) bermedia
tanah + pupuk kandang (1:1).

• Bibit  dlm polibag dipelihara di bedengan yang
disungkup dgn plastik dan di atasnya dibuat
penaung

• Pemeliharaan dgn menyiram larutan GIR
(campuran kotoran sapi, urea dan air (10:1:10)

• Setelah 8 bln bibit sdh dpt langsung ditanam
di lapang.
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Pembibitan dgn stek

PENANAMAN TANAMAN KOPI

PENANAMAN TANAMAN KOPI

• Teknik Penanaman
– Sistem Tanam sbg. Tanaman Utama

• Segi Empat
2,75x2,75 (1322) atau 2,5x2,5 (1600)

• Pagar Tunggal
3,50x1,75 (1631) atau 3,0x1,5 (2222)

• Pagar Ganda
4,00x2,0x2,0 (1667) atau 4,0x2,0x1,5 (2222)

– Sistem Tanam sbg. Tanaman Sela
• Larikan Tunggal

2,0 x tanm. pokok atau 1,5 x tanm. pokok

• Larikan Berganda
2,0 x 2,0 x tanm. pokok atau 1,5 x 1,5 x
tanm. pokok

• Arah Countor (sabuk gunung)

Beberapa alternatif cara penanaman dgn ukuran
jarak tanamnya
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Penataan tanaman

• Penataan dimaksudkan utk mendukung usaha
konservasi tanah dan air dgn memberikan
media tumbuh yg optimal bagi tanaman
tahunan maupun tanaman pangan yg berada di
bawahnya, sesuai dgn kemiringan lahan.

• Pd dasarnya semakin miring sebidang lahan,
semakin banyak jumlah tanaman tahunannya
dan sebaliknya akan semakin sempit lahan yg
tersedia bagi tanaman pangan semusim.

Cara Penanaman

• Untuk kondisi lahan kering, penambahan
bahan organik (pupuk kandang) cukup sulit
dilaksanakan.

• Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya
pupuk kandang dlm jlh yg cukup dan sulitnya
membawa pupuk kandang dlm kondisi medan
yg berbukit-bukit.

• Untuk itu perlu dilakukan persiapan tanam
yang cukup memadai.

• Persiapan tanam yg dimaksudkan adalah
– pembuatan lubang tanam jauh sebelum

dilaksanakan penanaman,
– penanaman leguminosa pohon (sbg

tanaman pelindung, penghasil bahan
organik dan mulsa)

– pemeliharaan bibit sebelum dipindah ke
lapangan.

• Penanaman sebaliknya dilakukan pd awal
musim hujan,

• sedangkan pembuatan lubang tanam dilakukan
2-3 bulan sebelum tanam.

• Penutupan lubang dilakukan setelah ada hujan
dgn menggunakan tanah galian bagian atas yg
telah dicampur dgn pupuk kandang, abu, dan
Furadan untuk mencegah berkembangnya
hama.

Cara penanaman bibit kopi
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• Kopi robusta memiliki sifat menyerbuk silang, maka utk
meningkatkan pertumbuhan dan produktivitasnya, dpt
dicapai dgn menggunakan (3-4) klon unggul (poliklonal)
yg berkomposisi scr. tepat dan sesuai dgn kondisi
lingkungan tertentu

• Pembentukan kebun kopi robusta scr. poliklonal
dpt juga dilakukan pd kebun kopi yg sudah ada
(tidak menanam baru).

• Batang bawah (tanm. kopi yg sdh ada) disambung
dgn batang atas (entres) dari klon-klon kopi
robusta anjuran yg dipilih

Pemupukan

The end of the
first tutorial

Pemangkasan

• Pemangkasan bertujuan mempertahankan
keseimbangan kerangka tanaman dgn
membuang cabang-cabang tidak produktif.

• Cabang tidak produktif meliputi, cabang tua
yg telah berbuah 2-3 kali, cabang balik, cabang
liar, tunas air, cabang kipas, tunas cacing,
cabang saling tindih, dan cabang rusak (yg
terkena hama/ penyakit).

• Pemangkasan dpt dilakukan dgn parang,
golok, pisau ataupun gunting khusus untuk
memotong batang kopi

• Pemangkasan adalah suatau tehnik cara melakukan
pemotongan, pengurangan, dan pembentukan
pohon kopi yg diinginkan.

• Pemangkasan pd tanaman kopi bertujuan:
– Meningkatkan hasil produksi dan kualitas kopi
– Mengurangi serangan hama dan penyakit.
– Sirkulasi udara lebih bebas dan leluasa masuk ke dlm

kebun utk membantu penyerbukan bunga kopi.
– Memberikan cahaya masuk ke dlm bagian pohon utk

memacu pertumbuhan dan mengurangi kelembaban.
– Memberi kesempatan tumbuh tunas baru.
– Mempermudah perlakuan dan perawatan tanaman.
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pemangkasan yg baik dan rutin akan memberikan
peluang tanm. kopi berbunga kemudian menjadi
buah lebih banyak

Pemangkasan tanaman kopi terbagi menjadi
4 tahap, yaitu:

1. Pemangkasan Bentuk
• Bertujuan membentuk kerangka pohon di

inginkan, yaitu percabangan yg ditinggalkan
letaknya sudah teratur arahnya menyebar dan
produktif, sehingga pertumbuhan batang dan
cabang lebih kekar dan kuat.

• Pemangkasan bentuk terbagi 2 tahap:
– Pada usia 8-12 bulan.
– Pada usia 1-2 tahun.

• Tanaman kopi setelah 8 bulan, sudah mulai di
tumbuhi percabangan dan tunas air, yg dpt
mengganggu pertumbuhan pohon. Maka
pemangkasan yg dilakukan pd tahap ini adalah:
– Cabang jatuh yg sudah terkena tanah dan

menutupi bagian pohon
– Cabang saling tindih, atau cabang yg diselang-

seling seblm cabang tsb menindih cabang
bawahnya, sehingga percabangan yg sudah
direnggangkan jaraknya dpt tumbuh dgn
sempurna.

– Tunas air atau tunas yg tumbuh pd cabang. Pemangkasan percabangan

Pemangkasan batang utama Pemangkasan bentuk glas
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• Apabila pohon dlm keadaan tumbang, atau
miring maka di usahakan agar pohon ditumbuhi
tunas air di bawah,

• Setelah tunas air tumbuh, pohon utama
dipotong,

• Pohon dlm keadaan miring, hasilnya rendah.

Pemangkasan Pemeliharaan
• Pangkas pemeliharaan maksudnya adalah pohon yg

sudah ada dilakukan pemangkasan bentuk, harus
dipelihara dan dipertahankan,

• Pangkas pemeliharaan saat tanm. berumur 2-3 th.
• Yg dipangkas adalah:

– Percabangan  di bawah 40 cm, agar mengurangi RH
di sekitar pohon, apabila tidak dipotong,
percabangan akan menutupi bagian pohon sehingga
perakaran tanaman kopi akan muncul ke
permukaan tanah dan pd saat musim kemarau,
perakaran menjadi kering, pertumbuhan pohonpun
terhambat dan meranggas.

– Pohon yg melebihi ketinggian dari 2 m, jika
tidak dipotong maka pembuahan akan terus
mengejar ke bagian atas, sehingga
mempersulit sewaktu panen dan cabang yg di
bawah tidak mau berbuah lebat.

– Tunas air, agar tidak mengganggu
pertumbuhan pohon.

– Tunas baru (wiwilan) agar tidak mengganggu
pertumbuhan produksi yg sudah dipelihara
dan dipertahankan.

Pemangkasan produksi
• Pangkas produksi, pohon kopi sudah dlm

keadaan siap berproduksi tinggi, atau
berumur dewasa (atas 3 tahun).

• Pemangkasan meliputi:
– Cabang balik, cabang yg tumbuh mangarah

ke pohon.
– Cabang saling tindih.
– Cabang yg tumbuh sebelah bawah cabang

utama.

– Cabang yg tumbuh di atas cabang utama, ttp
apabila cabang utama tidak produktif lagi atau
terserang hama penyakit, maka cabang tsb
dipelihara utk menggantikan percabangan utama.

– Cabang cacing, cabang yg tumbuhnya tetap kerdil
atau tidak mau panjang.

– Cabang terserang hama dan penyakit.
– Cabang kipas, cabang tsb terletak pd ujung

cabang utama yg mirip seperti kipas.
– Tunas baru (wiwilan)
– Tunas air, tunas yang tumbuh pada bagian pohon

yg dpt menggantikan pohon utama .
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Pemangkasan yg baik

Pangkas Rehabilitasi
• Pangkas rehahabilitasi = pemangkasan dgn

maksud merehab bagian pohon dan percabangan
yg tidak produktif lagi, akibat pohon sudah
meranggas dan tdk produktif.

• Pangkas rehabilitasi pd tanaman kopi dapat
dilakukan dgn cara:
– Pemotongan sebagian besar batang scr.

langsung
– Pengurangan percabangan

Pemotongan sebagian besar batang scr.
langsung

Tanaman kopi hasil rehabilitasi dgn
penyambungan jenis yg lebih produktif

Rehabilitasi tajuk tanaman kopi yg sudah tdk
produktif dgn menggunakan teknik sambung
bark graft

Rehabilitasi tanaman kopi yg sudah tdk
produksif menghasilkan tanaman yg produktif
kembali bahkan memiliki potensi hasil lebih
tinggi daripada tanaman awal
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Pengurangan percabangan

Sanitasi
• Sanitasi merupakan suatu kegiatan yg dilakukan

pd saat pembersihan di dlm kebun,
• Tujuan pembersihan di dlm kebun adalah:

– Mengurangi pemborosan unsur hara tanaman.
– Mengurangi serangan hama dan penyakit.
– Mengurangi kelembaban di dalam kebun.
– Memudahkan pengamatan dan perlakuan pada

tanaman kopi.
• Sanitasi di dlm kebun hrs secara rutin, agar

pertumbuhan tanm. kopi tdk sempat terganggu
oleh tanaman lain, sehingga tanm. kopi dpt
tumbuh lebih leluasa dan berproduksi tinggi.

Potongan ranting dan dedaunan serta rerumputan
dibenamkan di tengah-tengah barisan kopi akan
berguna sebagai sumber bahan organik yg dapat
memberikan kesuburan sehingga produksi tinggi

tetap dpt dicapai secara berkelanjutan

Hama-Hama Kopi

Penggerek Buah Kopi (PBKo)
• Hama penggerek buah kopi merupakan hama yg

sangat merugikan petani,
• Serangan PBKo dpt menurunkan mutu kopi dan

produksi hingga 20–30% bahkan dpt sampai gagal
panen.

• Hama PBKo merupakan serangga menyerupai
kumbang yg berukuran kecil dgn warna hitam.

• Umumnya menyerang buah yg mulai masak dan
meninggalkan telur di dlmnya hingga telur tsb
menjadi ulat yg akan menyerang buah kopi.

• Pencegahan hama ini dilakukan dgn pemangkasan
kopi dan naungan utk memberikan cahaya yg
cukup bagi tanaman kopi, kemudian lakukan
panen secara teratur utk memotong siklus dari
pertumbuhan kumbang,

• Panen habis buah kopi yg terserang PBKo dan
kemudian rebus dgn air panas,

• Dpt juga dilakukan penyemprotan dgn mengguna-
kan pestisida nabati

Serangan hama PBKo pd buah muda kopi

Akibat serangan hama PBKo pada biji kopi
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Penggerek Batang dan Cabang
• Hama ini terbagi menjdi 2 jenis yaitu :
• Hama kumbang berukuran kecil berwarna coklat,

menggerek bagian kulit kayu dgn cara melingkari
batang yg mengakibatkan batang kering dan mati

• Hama ulat berwarna coklat kemerahan,
menyerang bagian tengah kayu dgn membuat
lubang hingga batang kosong hingga mati dan
mudah patah.

• Mencegah hama ini dilakukan dgn pemangkasan
scr. teratur, dan sanitasi lahan, atau dgn pestisida
nabati.

Kutu Dompolan
• Adalah hama yg menyerang bunga, buah muda

dan daun muda dan menghisap air sel bagian yg
diserang hingga kering atau mengkerut.

• Kutu berbentuk bulat lonjong agak pipih berwarna
putih, dan mengeluarkan cairan yg disukai semut.

• Serangannya menyebabkan tanaman menjadi
hitam karena kutu ini menyebarkan cendawan
jelaga.

• Pencegahan dpt dilakukan dgn pemangkasan kopi
dan pohon pelindung, serta penggunaan petisida
nabati.

Penyakit-Penyakit Kopi

Karat Daun
• Penyakit ini menyerang bagian daun tanm. kopi,

yg awalnya ditandai dgn bercak-bercak kuning
muda, kemudian berubah menjadi kuning
kecoklatan pd daun sebelah bawah, akhirnya
bercak tsb akan menyatu, kemudian daun akan
gugur seblm waktunya, akibatnya pohon menjadi
gundul dan ahirnya mati,

• Jika tidak dilakukan pencegahan maka tanm. kopi
yg ada mudah terserang krn karat daun sangat
mudah menular dan menyerang tanaman lain.

• Pencegahan dapat dilakukan dgn melakukan
pemotongan di bagian terserang kemudian
membakarnya,

• Melakukan sanitasi kebun dan pemupukan secara
rutin, melakukan penyemprotan dgn pestisida
nabati secara rutin.

• Penyakit karat daun
disebabkan oleh jamur
patogen Hemileia vastatrix

Jamur Upas
• Penyakit ini menyerang batang dan percabangan

tanm. kopi, yg awalnya ditandai dgn tumbuhnya
seperti sarang laba-laba berwarna putih yg
menempel pd bagian serangan, lama kelamaan
jamur tsb menutupi seluruh bagian serangannya,
dan berubah warna menjadi putih kemerahan,

• Apabila gejala awal tidak dicegah, maka batang
dan cabang yg di serang akan menjadi busuk,
kemudian kering dan mati.

• Pencegahan pd tahap awal serangan dilakukan
dgn mengoleskan sabun colek yg sdh dilarutkan
dgn air pd bagian tanaman yg terserang.

• Juga dpt melakukan pemangkasan tanaman kopi
dan pohon pelindung, serta penjagaan sanitasi
kebun dan lakukan pemupukan berimbang.

• Penyakit jamur upas disebabkan oleh jamur
Corticium salmonicolor
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Jamur Akar
• Bila jamur akar telah menyerang tanm., maka

pertumbuhan tanm. akan menjadi terhambat,
awalnya pohon ampak kurang sehat, apabila
didorong pohon mudah goyang, daun menguning
dan layu, kemudian pohon akan mati.

• Ada 3 golongan jamur akar pd tanm. kopi :
– Jamur akan hitam, serangan jamur ini bila

pohon dibongkar maka terlihat seperti benang-
benang halus berwarna hitam, yg menyelimuti
di sekitar leher akar dan kulit membusuk

– Jamur akar coklat, serangan jamur ini bila pohon
dibongkar maka terlihat adanya gumpalan tanah
yg melekat pd bagian akar yg terserang,
walaupun dicuci dgn air, gumpalan tsb terkadang
tidak mau jatuh, apabila gumpalan tsb dibongkar
akan terlihat selaput tipis berwarna coklat yg
menyelimuti bagian akar yg sudah membusuk.

– Jamur akar putih, serangan jamur ini awalnya
ditandai dgn tumbuhnya benang-benang halus
berwarna putih kemudian benang-benang tsb
akan menyelimuti bagian akar yg terserang
sehingga akar menjadi busuk.

• Pencegahan awal atau bila terdapat serangan
awal dpt dilakukan penaburan jamur
Thricoderma atau belerang ke daerah serangan,

• Selain itu, juga lakukan pembersihan/sanitasi
lahan dan pemupukan, serta pemangkasan
tanm. kopi dan pohon pelindung,

• Jika tanaman sudah terserang scr keseluruhan
cabut hingga akar dan bakar tanaman tsb utk
menghindari penyebaran jamur tsb.

Penyakit Mati Ujung.
• Penyakit menyerang tanm. kopi di percabangan

tanm. kopi,
• Cabang kopi yg sdh terserang, daun akan

menguning dan gugur. Kemudian cabang
menjadi kering diawali dari ujung percabangan,
akibatnya buah menjadi masak sebelum
waktunya.

• Serangan penyakit seperti ini apabila tdk
dilakukan pencegahan, maka bagian tengah
tanm. kopi akan menjadi gundul, tidak ada
cabang,

• Pencegahan dilakukan dgn menggunakan
pohon pelindung, perbaikan sanitasi kebun
dan pemupukan.

• Sedangkan penanganan pohon yg terserang
adalah dgn memotong pd ujung percabangan
di bagian yg blm diserang, kemudian
potongan dikumpulkan
dan dibakar,

• Dpt juga dilakukan
penyemprotan
pestisida nabati.

Langkah-langkah yang dapat mengatasi
serangan hama-penyakit mulai sejak awal.

• Menanam bibit yg sudah terpilih, yg tahan
terhadap serangan hama-penyakit.

• Menanam pohon pelindung scr. teratur.
• Melakukan pemangkasan tanm. kopi dan tanm.

pelindung.
• Lahan selalu bersih dari tumbuhan gulma.
• Pemupukan berimbang, agar tanm. kopi selalu dlm

kondisi baik
• Pengamatan scr. rutin, sehingga serangan hama

dan penyakit dpt lebih cepat diketahui dan dicegah
penyebarannya.
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Panen
Tahapan Panen
• Dikarenakan tanm. kopi berbunganya tidak scr.

serentak, maka masaknya buah juga tidak
serentak,

• Oki, pemetikkan harus juga bertahap dilakukan.
• Cara-cara panen yang baik dan benar adalah scr

bertahap, yaitu mulai dari :
– Panen  permulaan
– Panen  raya (utama)
– Panen racutan (panen habis)

Buah yg masih berwarna hijau
kekuningan blm layak utk dipanen

Petik Permulaan
• Pemetikan buah ditahap ini bertujuan agar

terputusnya siklus hama-penyakit terutama hama
bubuk (PBKo) yg menyerang buah kopi.

• Hasil pemetikan sebaiknya buah yg sehat dipisah
dan langsung diproses sistem basah, sedangkan
buah yg terserang hama-penyakit, langsung
direbus/air panas, selama kuranglebih

• 15 menit, kemudian dijemur sampai kering, dan
diolah secara pengolahan kering.

Petik Utama/Panen Raya
• Buah kopi ditahap ini, sudah mulai masak secara

bersamaan, maka pemetikan dilakukan harus
secara selektif antara buah yg masak dan buah
terserang hama-penyakit,

• Setelah dipanen, lakukan kembali sortasi atau
pemisahan buah, agar biji yg dihasilkan dpt
bermutu baik.

Buah yg telah berwarna
kuning kemerahan boleh
utk dipanen

Petik Habis/Racutan
• Tahap petik racutan dilakukan apabila jumlah

buah yg tertinggal di pohon 10-20%, maka semua
buah kopi yg masih ada dipetik seluruhnya,

• Kemudian lakukan sortasi,
• Buah hijau diperlakukan proses secara kering,

buah masak dpt dilakukan secara basah.

Buah yg telah masak dan lewat
masak yaitu buah yg telah
berwarna merah kehitaman
harus/wajib segera dipanen

Lelesan
• Di tahap ini yang dilakukan adalah meleles/

memungut buah-buah kopi yg sewaktu panen
berjatuhan, maka sebelum buah tsb tumbuh
sebaiknya diambil satu persatu dan langsung
diolah secara pengolahan kering.

Hasil panen yg masih
harus disortasi

Luak sangat mengerti buah kopi yg berkualitas,
yaitu buah yg telah masak optimal yaitu buah
berwarna merah dan juga merah kehitaman
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Pengolahan Biji Secara Kering

• Pengeringan biji hingga kadar air 12,5%
• Pengupasan kulit (hulling)

Pengolahan Biji Secara Basah (Fully Washed)
• Pengupasan kulit buah
• Fermentasi (pemeraman dlm karung)
• Pencucian
• Pengeringan
• Pengupasan kulit kopi

Pengolahan Biji Secara Semi Basah

• Pengupasan kulit buah
• Fermentasi (pemeraman dlm karung) dan

pencucian
• Pengeringan awal
• Pengupasan kulit tanduk/cangkang
• Pengeringan biji kopi

Standar warna hasil biji kopi sangrai Profil rasa dan aroma kopi

Pohon Industri Kopi Penyebab Dikatakan Biji Kopi Rusak

• Biji keriput : asal buah masih muda
• Biji berlubang :kopi terserang bubuk
• Biji kemerahan : Kurang bersih mencucinya
• Biji pecah : mesin pengupas kurang sempurna,

berasal dari buah yang terserang bubuk, pada saat
pengupasan dengan mesin kopi terlalu kering.

• Biji pecah diikuti oleh perubahan warna: mesin
penguap dan pemisah kulit dengan biji kurang
sempurna, fermentasi pada pengolahan basah
kurang sempurna.

• Biji belang : pengeringan tidak sempurna, terlalu
lama disimpan , suhu penyimpanan terlalu lembab.
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• Biji Pucat : terlalu lama disimpan di tempat lembab
• Biji berkulit ari : Pengeringan tidak sempurna atau

terlalu lama, pada pengeringan buatan suhu awal
terlalu rendah.

• Biji berwarna kelabu hitam : pada pengeringan
buatan suhunya terlalu tinggi.

• Noda-noda cokelat hitam : pada pengeringan buatan,
kopi tidak sering diaduk/dibolak-balik.
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