TEKNIK KULTIVASI PADA PENGENDALIAN NEMATODA PARASIT
PADA TANAMAN KOPI
Serangan nematoda parasit pada tanaman kopi (terutama kopi
Arabika) merupakan kendala utama dalam usahatani tanaman kopi di
Indonesia. Di Indonesia, spesies penting yang banyak ditemukan adalah
Pratylenchus coffeae, Radopholus similis dan Meloidogyne spp. Daerah
sentra tanaman kopi di Indonesia seperti Provinsi Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan , hampir semuanya telah
terinfeksi oleh nematoda P. coffeae.
Umumnya nematoda menyerang (menghisap) sel-sel akar
sehingga menyebabkan kerusakan pada akar dan jaringan pembuluh
terganggu, akibatnya tanaman kopi tidak mampu menyerap air dan hara
meskipun keduanya tersedia di dalam tanah. Selain itu serangan
nematoda menyebabkan suplai air ke daun berkurang, sehingga stomata
menutup,
akibatnya laju fotosintesis menurun, kondisi tersebut
menyebabkan pertumbuhan tanaman kopi terhambat, daun menguning
(seperti gejala kekurangan hara) dan mudah layu sehingga produktivitas
tanaman kopi menurun.
Serangan nematoda P. coffeae, pada tanaman kopi, selama
periode enam tahun (1981-1986) menyebabkan kehilangan hasil rata-rata
sebesar 56,84%, atau sekitar 150 ton kopi per tahun. Serangan nematoda
P. coffeae pada kopi Robusta menyebabkan produksi menurun 28,7%
sampai 78,4%, sedangkan serangan pada kopi Arabika, biasanya
tanaman hanya bisa bertahan selama 2 tahun.
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Bahan Organik
Pemberian bahan organik (pupuk kandang dan kompos) pada
lahan tanaman kopi, dapat meningkatkan daya simpan air dan kesuburan
tanah, sehingga pertumbuhan tanaman optimal dan lebih tahan terhadap
serangan nematoda parasit. Aktivitas musuh-musuh alami nematoda
khususnya jamur dan invertebrata predator terpacu, misalnya jamur
perangkap seperti Arthrobotyrs oligospora, yang bersifat sebagai jamur
perangkap nematoda (sticky network).
Selain itu senyawa kimia yang bersifat racun terhadap nematoda
(seperti ammonia, nitrit, hidrogen sulfida dan asam-asam organik) di lepas
ke dalam tanah selama proses dekomposisi bahan organik.
Kulit kopi (pulp) dan pupuk kandang terbukti cukup efektif dalam
menekan populasi nematoda parasit di pembibitan kopi. Pemberian pupuk
kandang dengan dosis 15 kg/pohon/tahun pada kopi Arabika Kartika umur
dua tahun, sangat efektif dalam menekan populasi P. Coffeae dan
memperbaiki pertumbuhan tanaman. Hasil pemangkasan beberapa jenis
penaung dan tanaman penutup tanah seperti tanaman dadap, teprosia,
kenikir (tagetes) dan krotalaria dapat menekan populasi nematoda P. Loosi
dan Meloidogyne spp.
Pergiliran Tanaman
Beberapa jenis tanaman dapat berfungsi sebagai tanaman
perangkap (trap crop) yang diusahakan dalam bentuk pola tanam seperti
pergiliran tanaman atau tumpang sari, di antaranya adalah tagetes
(Tagetes patula), jarak (Ricinus communis) dan wijen (Sesamum indicum).
Jarak dan wijen digunakan sebagai tanaman perangkap dalam pola
pergiliran tanaman kacang tanah, kedelai dan kapas untuk mengendalikan
nematoda buncak akar (Meloidogyne spp.). Tanaman jarak dan wijen
tersebut sangat efektif dalam menekan populasi Meloidogyne spp.,
karena mengeluarkan eksudat akar yang toksik terhadap nematoda.
Beberapa jenis tanaman seperti rumput guatemala (Trypsacum
laxum), Tagetes patula, Crotalaria anagyroides, C. striata dan C.
Usaramuensis sangat efektif dalam menekan populasi nematoda parasit
kopi, sehingga dapat digunakan sebagai tanaman rotasi pada bekas areal
serangan nematoda. Pergiliran tanaman, dapat juga dilakukan dengan
menanam tanaman bukan inang P. coffeae, antara lain tebu, kakao
terutama kakao Lindak (Bulk cocoa), dan karo benguk (Mucuna sp.)
Tanaman tagetes (Tagetes sp.) sebagai mulsa, juga dapat
menurunkan populasi nematoda parasit pada tanaman kopi. Tanaman
tagetes mengandung senyawa thiophenic yang memiliki resistensi tinggi
terhadap nematoda parasit. Penanaman tagetes pada pot yang
mengandung nematoda, dalam waktu 6 bulan dapat menekan populasi
nematoda 93 %. Aplikasi tagetes dengan cara menanam secara
intercropping lebih praktis daripada dengan cara menyiramkan suspensi
ekstraknya dalam mengendalikan nematoda. Hasil pengkajian tahun
2002, penerapan komponen kultur teknis dan nematisida botani pada
tanaman kopi Arabika dapat mengendalikan serangan penyakit karat daun,
populasi nematoda parasit dan meningkatkan produksi biji kopi basah,
selanjutnya pemberian tagetes untuk mengendalikan nematoda parasit
lebih diminati petani dibandingkan dengan pemberian serbuk biji mimba.
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Gambar 1. Nematoda Pratylenchus coffeae (A) dan Radopholus similis (B)
Pengendalian
Salah satu teknik pengendalian nematoda parasit
pada
tanaman kopi yang cukup efektip menekan tingkat serangan nematoda
parasit adalah dengan teknik kultivasi. Penggunakan bahan tanam kopi
yang tahan, bahan organik, sanitasi, pergiliran tanaman, tumpangsari dan
pohon penaung.
Bahan Tanam
Bahan tanam kopi yang tahan terhadap serangan nematoda
parasit P. coffeae adalah jenis kopi Ekselsa (Coffea exelsa) dan Robusta
(Canephora var. robusta). Untuk kopi Ekselsa yaitu klon Bgn. 121.09,
sedangkan untuk kopi Robusta adalah klon BP 961 dan BP 308. Klon-klon
kopi tersebut dapat digunakan sebagai batang bawah dengan batang atas
kopi Robusta maupun Arabika yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Pohon Penaung
Pohon penaung Tephrosia spp, dadap dan turi merupakan inang
dari nematoda P. Coffeae dan Meloidogyne spp, sehingga tidak
direkomendasikan untuk tanaman penaung pada areal serangan berat.
Tanaman lamtoro, Crotalaria spp., Moghania spp., Albizzia spp., dan
kacang gude merupakan tanaman yang cukup tahan terhadap kedua
nematoda tersebut sehingga direkomendasikan untuk tanaman penaung
kopi. Tanaman Grevillea spp., dan Inga junicuil (leguminosae) merupakan
tanaman penaung yang dapat meningkatkan bahan organik dan
menambat unsur nitrogen cukup banyak, Penelitian di Meksiko
menunjukkan bahwa tanaman I. Junicuil dapat memasok lebih dari 40 kg
N/ha/tahun dan ini telah mencukupi 53% dari rata-rata kebutuhan unsur N
tanaman kopi per tahun. Tanaman sengon (Albizzia spp.) dilaporkan dapat
menekan serangan nematoda P. coffeae
Tumpangsari
Pengalaman di Lampung Barat menunjukkan bahwa tumpang
sari kopi Arabika Kartika dengan kacang tanah (Arachis hypogea) dapat
mengurangi tingkat serangan nematoda R. Similis. Kematian pada
tanaman kopi monokultur mencapai 50-80% sedangkan pada tanaman
kopi yang ditumpangsarikan dengan kacang tanah hanya 10-20%. (Handi
Supriadi/supriadihandi@yahoo.co.id)
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WASPADAI PENYAKIT BUSUK BUAH KAKAO PADA MUSIM HUJAN
Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan tanaman perkebunan
yang mempunyai nilai ekonomi penting di Indonesia. Tanaman ini sebagian
besar diusahakan oleh perkebunan rakyat (> 85%) dan sisanya oleh
perkebunan swasta dan negara. Produktivitas dan mutu kakao di Indonesia
masih rendah yaitu 650 kg biji kering per hektar per tahun sedangkan
produktivitasnya bisa mencapai 2000 kg. Rendahnya produktivitas dan
mutu kakao Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya serangan
penyakit busuk buah kakao (BBK).
Penyakit busuk buah merupakan penyakit utama pada tanaman
kakao di seluruh dunia. Penyakit ini selain penyebab busuk buah, juga
menyebabkan kanker batang, hawar bibit, pucuk atau tunas air pada
kakao. Akibat serangan penyakit ini di daerah Afrika, Brazil dan Asia dapat
menurunkan hasil 450.000 ton senilai 423 juta US$. Di Indonesia, besarnya
kehilangan produksi akibat busuk buah sangat bervariasi, di Jawa Tengah
kerugian dapat mencapai 49,8%, Jawa Timur 46,43%, Jawa Barat 42,30%,
52,99 % di Jawa Timur dan 25 % di Sulawesi. Kerugian ini akan meningkat
pada saat musim hujan.
Gejala serangan BBK adalah bercak berwarna cokelat
kehitaman, biasanya dimulai dari ujung atau pangkal buah dekat tangkai.
Perubahan warna terjadi akibat dari pembusukan jaringan karena infeksi P.
palmivora. Pembusukan meluas dengan cepat ke seluruh bagian buah
sehingga buah berwarna hitam dan membusuk. Apabila buah dibuka maka
akan terlihat daging buah telah membusuk dan berwarna hitam serta biji
menjadi rusak. Lamanya waktu dari awal terinfeksi sampai buah membusuk
adalah 14-22 hari, sedang pada buah yang sudah tua / siap panen sekitar
7-14 hari. Patogen ini menyerang setiap fase perkembangan buah.

Gambar 1. Gejala penyakit busuk buah kakao
Penyakit busuk buah disebabkan oleh jamur Phytopthora
palmivora. Pada keadaan lembab jamur berkembang dengan cepat
sehingga pada permukaan buah sering ditemui miselium jamur berwarna
putih dengan sporangium. Sporangia (zoosporangia), berbentuk seperti
buah pir, dengan ukuran 30-60 x 20-53 μm. Sporangia dapat berkecambah
secara langsung dengan membentuk pembuluh kecambah, tetapi dapat
juga berkecambah secara tidak langsung dengan membentuk zoospora
atau spora kembara yang dapat berenang. Jamur juga dapat membentuk
klamidospora yang bulat, dengan garis tengah 30-60 μm. Cendawan P.
palmivora bersifat heterotalik, membentuk oogonia dan anteredia secara
alami atau buatan apabila strain-strain yang mempunyai tipe kawin Al dan
A2 berpasangan dan peleburan kedua tipe kawin tersebut menghasilkan
oospora.
Secara in vitro, oospora dibentuk pada suhu rendah (20°C)
dalam keadaan gelap dan nutrisi yang sesuai. Pada keadaan alami,
oospora dibentuk pada jaringan berkayu atau sisa-sisa tanaman yang
terhindar dari cahaya. Oogonia bulat (21-40 μm), dibentuk secara lateral
atau terminal, berdinding tipis dan tidak berwarna waktu masih muda.
Sebaliknya jika sudah matang, oogonia akan berdinding tebal dan
berwarna coklat keemasan. Anteridia amfigenus dan persisten, 10-15 x 1017 μm juga dibentuk secara lateral atau terminal, berdinding tipis dan tidak
berwarna. Oospora berbentuk bulat, berdinding tipis atau tebal, dengan
garis tengah 16-30 μm tidak berwarna pada waktu muda tetapi akan
berwarna kuning hingga coklat keemasan apabila telah matang.

Bentuk morfologi dari P. palmivora. A. Koloni cendawan. B. Sporangia
dengan papilla dan sporangiospor.
Penyebaran penyakit dibantu oleh keadaan lingkungan yang
lembab terutama pada musim hujan. Buah yang busuk pada pohon
merupakan sumber inokulum yang mendorong terjadinya infeksi pada
buah lain dan dapat juga menginfeksi daun, batang, dan cabang. Patogen
ini disebarkan oleh angin dan air hujan melalui spora.
Penyakit
berkembang dengan cepat pada daerah yang mempunyai curah hujan
tinggi, kelembaban udara dan tanah yang tinggi terutama pada pertanaman
kakao dengan tajuk rapat. Tetesan air hujan yang jatuh ke tanah dapat
membantu memindahkan propagul/ spora dari tanah ke buah dan daun
yang di dekatnya, demikian juga dengan buah-buah yang terinfeksi yang
letaknya lebih tinggi, sporangium dapat terbawa air ke buah-buah
dibawahnya. Angin kencang yang terjadi selama waktu hujan juga dapat
membantu penyebaran propagul/spora jamur ke buah dan daun-daun
tanaman di sekitarnya. Jamur yang berada dalam tanah dapat juga
terangkut oleh serangga, antara lain semut, sehingga dapat mencapai
buah-buah yang tinggi.
Untuk mengantisipasi penyebaran patogen ini dapat dilakukan
dengan mengurangi kelembaban seperti sanitasi, pemangkasan yang
teratur, dan drainase yang baik. Sanitasi dilakukan dengan mengumpulkan
dan membakar buah yang terserang. Buah yang terinfeksi jika tidak
dimusnahkan akan menjadi sumber infeksi untuk buah-buah yang lain.
Disarankan sanitasi buah yang sakit paling sedikit 4 minggu sekali, idealnya
setiap minggu. Selanjunya panen buah sehat setiap 2 minggu akan
membantu mencegah perkembangan spora di kebun. Cara lain dengan
membenam atau mengubur buah-buah yang sakit yang telah dipanen di
dalam tanah.
Teknik lain adalah dengan nengatur pohon pelindung dan
pemangkasan tanaman kakao, terutama pada musim hujan. Naungan
yang terlalu rindang akan meningkatkan kelembaban dan mengurangi
cahaya matahari yang masuk ke dalam kebun, keadaan ini akan sangat
menguntungkan bagi perkembangan jamur P. palmivora. Intensitas
naungan sebaiknya 60-80% cahaya masih dapat masuk ke dalam kebun.
Pemangkasan sebaiknya dilakukan pada puncak musim hujan,
tetapi tidak pada waktu pembungaan atau perkembangan buah.
Pemangkasan untuk membentuk dan membuka kanopi dengan memotong
cabang yang dekat dengan jorget dan membuang chupon untuk
memperbaiki sirkulasi udara di antara tanaman. Hal ini dapat mengurangi
insiden penyakit busuk buah kakao di lapangan.(Rita Harni/BALITTRI)
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PERLAKUAN BIJI KAKAO UNTUK BENIH
Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan
yang sangat cocok di tanam di daerah tropis, seperti wilayah Indonesia.
Berdasarkan produktivitas dan kebutuhan masyarakat akan cokelat,
tanaman kakao merupakan tanaman yang mempunyai nilai jual yang tinggi.
Selain digunakan sebagai benih, biji kakao bermanfaat sebagai bahan
konsumsi ataupun bahan campuran dalam makanan seperti permen,
campuran susu dan kopi.
Untuk menghasilkan tanaman
kakao yang berproduksi tinggi, sebaiknya biji
diperoleh dari kebun benih kakao yang telah
diketahui tetuanya. Baik dari pertanaman
kakao klonal maupun kakao hibrida yang
telah teruji kualitasnya (Gambar 1). Bila tidak
terdapat kebun benih kakao, bahan tanaman
biji dapat diperoleh dari pohon-pohon terpilih
di areal pertanaman kakao. Pohon
berproduksi tinggi, bebas dari serangan
hama dan penyakit.
Buah dipanen dari pohon terpilih
yang benar-benar baik yaitu buah telah
Gmabar 1. Buah kakao
berwarna kuning atau masak secara
fisiologis pada umur 143-170 hari, buah telah
mencapai ukuran maksimal dan mulai masak yang ditandai dengan
perubahan warna kulit buah yang semula berwarna hijau muda dan hijau
akan berubah menjadi kuning sedang buah yang berwarna merah atau
merah muda berubah menjadi jingga. Berat buah segar minimum 350 g
serta volume buah minimum 400 ml dan bila diguncang akan timbul suara
atau bila diketuk akan terdengar suara menggema. Biji kakao yang baik
untuk benih adalah berukuran besar, bernas (tidak kosong), bebas dari
hama penyakit dan biji tidak kadaluarsa. Lamanya pemasakan buah
tergantung jenis kakao dan ketinggian tempat tumbuhnya. Pemanenan
buah dapat berlangsung 10 – 21 hari sekali, tergantung pada kepadatan
buah yang matang dan luas areal pertanaman.
Sortasi Buah dan Biji
Sortasi buah merupakan
salah satu tahapan proses produk
yang penting untuk menghasilkan
biji kakao bermutu baik. Sortasi
buah ditujukan untuk memisahkan
buah kakao yang sehat (Gambar 2),
dari buah yang rusak terkena
penyakit, busuk atau cacat. Buah
yang terkena serangan hama dan
penyakit, setelah diambil bijinya kulit
buah segera dibenamkan pada
areal pertanaman. Pembenaman
Gambar 2. Buah kakao yang sehat
kulit buah ke dalam tanah
dimaksudkan sebagai penambah
hara bagi tanaman dan juga untuk menghindari infestasi penggerek buah
kakao (PBK) yang sangat merugikan.
Di Indonesia, penetapan mutu biji dinyatakan dengan jumlah biji
per 100 gram contoh. Di dalam setiap buah terdapat 30-50 biji, tergantung
pada jenis tanaman. Biji bermutu, berat kering atau satu biji kakao yang
ideal tidak kurang dari 1 gram. Golongan biji dibagi atas tiga kelompok yaitu
A, B, dan C. Biji kelas A jumlahnya 90-100 butir setiap 100 gram contoh. Biji
kelas B jumlahnya 100-110 butir
setiap 100 gram contoh dan biji
kelas C jumlahnya 110-120 butir
setiap 100 gram contoh (Gambar 3).
Sejalan dengan perkembangan
klon-klon unggul dan persyratan
yang diajukan oleh negara importir
kakao maka saat ini biji kakao
memiliki persyaratan yang juga
meliputi bau, kadar pecah dan
adanya benda-benda asing. Sortasi
biji dilakukan secara visual, dengan
memilih biji yang bermutu dan
Gambar 3. Tanaman Kakao Biji kakao
membuang biji yang berkualitas
untuk benih
rendah.

Pengemasan dan Penyimpanan Biji
Pengemasan bertujuan untuk mempertahankan mutu biji. Biji
yang terpilih lalu dikemas dengan menggunakan kantong plastik trasparan
berukuran 30 x 20 cm dan tebal 0,8 mm. Setiap kantong diisi 500 biji,
kemudian di tutup rapat dan disusun didalam karton. Antar bungkusan biji
diberi sekat serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini harus kering dan dibersihkan
segala kotoran yang terbawa.
Penyimpanan bertujuan untuk memperoleh biji kakao hasil sortasi dalam
kondisi yang aman sebelum di semai. Penyimpanan selama 3 bulan di
daerah tropis masih dapat mempertahankan mutu biji, tetapi lebih dari 3
bulan biasanya telah ditumbuhi jamur dan asam lemak bebas akan
meningkat. Biji kakao yang disimpan dengan menggunakan kantong plastik
transparan mampu mempertahankan daya tumbuh di atas 80% selama 3 - 4
minggu (Tabel 1 dan Gb.4). Buah kakao, menghasilkan biji yang tidak
pernah kering pada tanaman induknya, bila gugur biji masih dalam kondisi
lembab dan akan mati bila kadar air kritis. Walaupun biji disimpan pada
kondisi lembab daya hidupnya relatif pendek. Biji kakao viabilitasnya
menurun setelah beberapa minggu disimpan. Beberapa masalah
penyimpanan biji kakao yaitu : (1) kerusakan karena kering, karena tidak
mampu tumbuh pada kadar air di bawah 12%, (2) kerusakan karena
pendinginan, (3) Kontaminasi mikroorganisme dan (4) perkecambahan biji
selama dalam penyimpanan.
Tabel 1. Hubungan kelembaban relatif ruang simpan dengan kemampuan
berkecambahnya biji kakao

Sumber : Hunter (1959)

Untuk mempertahankan penyimpanan biji dan daya tumbuhnya,
biji kakao harus diberi perlakuan khusus terlebih dahulu selama
penyimpanan, agar mutu fisiologis dapat dipertahankan. Hal ini berkaitan
erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti suhu,
kelembaban dan kadar air : (1) Suhu. Biji kakao sangat peka terhadap suhu
tempat penyimpanan biji yang terlalu tinggi atau pun terlalu rendah. Tempat
penyimpanan biji idelanya suhu sekitar 18-30oC, biji kakao tidak tahan
disimpan pada suhu di bawah 10oC, (2) Kelembaban udara.Tempat
penyimpanan biji kakao yang baik memiliki kelembaban relatif sekitar 100%,
(3) Kadar air. Hasil penelitian penyimpanan dalam kantong plastik yang
berkadar air 50% dapat bertahan selama satu bulan, (4) Patogen. Biji kakao
yang mengalami infeksi jamur akan menunjukan penurunan daya hidup dan
(5) Aerasi. Menyimpan biji kakao didalam tempat yang tertutup rapat tanpa
diberi lubang aerasi akan merugikan daya tumbuh biji. Untuk memperoleh
biji kakao yang baik diperlukan perlakuan sortasi terhadap buah dan biji
serta pengemasan dan penyimpanan sesuai yang dianjurkan (Sakiroh dan
Rusli, Email:balittri@gmail.com).

PROSES PEMBUATAN KOPI LUWAK
Tanaman kopi bukan merupakan tamanan asli Indonesia, akan
tetapi berasal dari Negara Ethiopia. Penyebaran kopi di Indonesia dimulai
pada tahun 1700 an, kopi dibawa ke Indonesia oleh sebuah perusahaan
patungan india dan Belanda yang berada di Srilangka. Penyebaran kopi
pertama kali di Indonesia adalah P. Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Timor
didaerah tersebut tanaman kopi dapat tumbuh dan berkembang dengan
baik, kemudian Pada zaman penjajahan Belanda, pembukaan lahan untuk
kebun kopi hampir di seluruh Indonesia. Di P. Jawa banyak berkembang di
Bogor, Sukabumi, Banten dan Priangan Timur. Hasil tanaman kopi pada
saat itu hanya dinimati oleh orang belanda, sedangkan para buruh tani
tidak boleh/dilarang ngambil biji kopi untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian
pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang/luwak yang gemar
memakan buah kopi, tetapi hanya daging buahnya yang tercerna, kulit ari
dan biji kopi nya masih utuh. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian
dipunguti, dicuci, disanggrai, ditumbuk, kemudian diseduh dengan air
panas, dan dirasakan kopinya lebih enak rasanya dan aromanya lebih
harum maka terciptalah kopi luwak. Kopi luwak ini dinikmati oleh buruh tani
secara sembunyi-sembunyi dan akhirnya kabar kenikmatan kopi dan
aromatik ini tercium juga oleh warga belanda, maka kemudian kopi ini
menjadi kegemaran orang kaya belanda. Kopi luwak ini karena langkanya
dan proses pembuatannya yang tidak lazim maka menjadi kopi yang
mahal dari sejak zaman kolonial Belanda, bahkan sekarang menjadi kopi
termahal di dunia harganya mencapai USD 100 per 450 gr.
Kopi luwak adalah biji kopi matang pohon yang dimakan oleh
binatang luwak (viveridae) dan dikeluarkan berbarengan dengan kotoran
binatang tersebut dalam bentuk feces. Luwak memiliki pencernaan yang
sederhana sehingga makanan yang keras seperti biji kopi yang tercerna
hanya daging buahnya saja sementara bijinya akan tetap utuh tidak
tercerna karena keras, akan tetapi biji kopi tersebut tetap mengalami proses
pencampuran serta fermentasi dengan makanan luwak yang lainnya dan
diyakini kopi yang telah dimakan oleh luwak dan melewati saluran
pencernaan memiliki rasa yang berbeda. Luwak adalah sebagai pemakan
tumbuh tumbuhan, buah buahan dan bunga bungaan, akan tetapi luwak
adalah binatang yang pintar memilih makanan yang baik untuk tubuhnya
maka proses permentasi didalam pencernaan luwak, itulah yang membuat
rasa kopi ini berbeda aromanya lebih harum, ada rasa pahit dan getir asam
lebih khas, terasa spesial dan sempurna dikalangan para penggemar dan
penikmat kopi di seluruh dunia.
Proses pembuatan kopi luwak secara budidaya adalah : Petani
memetik buah kopi yang matangnya telah optimal dipohon (berwarna
merah)
GAMBAR POHON KOPI YANG MATANG

Kopi yang terbaik yang sudah dipilih deberikan kepada luwak,
kemuian luwak akan memilih kembali biji kopi yang akan dimakan. Tubuh
luwak hanya akan mencerna daging buah saja bijinya akan tetap utuh saat
dikeluarkan kembali dalam bentuk feces sehingga biji kopi akan terlindung
oleh kulit tanduk dan kulit ari.
GAMBAR LUWAK MAKAN KOPI GAMBAR FECES LUWAK

Biji kopi yang berada dalam dalam feces, dipisahkan,
dikumpulkan, dibersihkan, dijemur, bisa duipastikan ini adalah biji kopi
terbaik karena hanya buah kopi matang yang telah dimakan oleh luwak. Biji
kopi luwak dan biji kopi biasa dapat dibedakan dari warna dan aromanya.
Kopi luwak berwarna kekuningkuningan dan wangi sedangkan biji kopi
biasa hitam dan kurang harum
GAMBAR KOPI LUWAK YANG SUDAH DI JEMUR DAN BERSIH

Gabah biji kopi (HS) yang masih dilengkapi kulit tanduk dan kulit
ari kemudian di huler/dikupas sehingga menjadi beras kopi (green bean)
selanjutnya green bean dikeringkan lagi, kemudian di sortir.
GAMBAR BERAS KOPI LUWAK

Kopi dipilih yang bagus-bagus yaitu kopi yang matang dan segar
dengan warna merah
GAMBAR MEMILIH KOPI

Kopi luwak dalam bentuk green bean selanjutnya di sanggrai
(diroasting) sesuai dengan karakteristiknya dengan menggunakan Coffee
Roaster buatan jerman, dalam bentuk Rosted bean, kemudian digiling
menjadi bubuk memakai Electric Burr Coffee Grinder dengan grind size
yang bisa diatur ukuran bubuk bisa halus, medium dan kasar.
Kopibubuk luwak dikemas dan di seal dengan mesin pengemas
dan penyegel. Kemasannya harus yang kedap udara yang dilengkapi valve
dan zipper, sehingga udara dari dalam dapat keluar tetapi dari luar tidak
dapat masuk. (Nana Heryana/BALITTRI)
GAMBAR KOPI YANG DIKEMAS DAN MEMAKAI ZIPPER

Biji tanaman kakao bersifat rekalsitran dan viabilitasnya cepat
menurun, karena itu bahan tanaman yang berupa biji harus ditangani
dengan cepat dan tepat guna menghasilkan daya kecambah yang tinggi. Biji
yang disimpan dalam buah masih memiliki daya tumbuh selama 15 - 20 hari
waktu penyimpanan. Bila biji dikeluarkan dari buahnya dan tidak diberi
perlakuan yang khusus, biji akan cepat berkecambah hanya dalam kurun
waktu 3 - 4 hari. Oleh karena itu, bila tidak ingin langsung digunakan
sebaiknya tetap disimpan di dalam buah. Keunikan ini diduga karena
adanya zat penghambat perkecambahan di dalam daging buah yang
memiliki kandungan gula serta pH tinggi.
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