PENYAKIT GUGUR DAUN OIDIUM PADA TANAMAN KARET
Karet memiliki peranan sangat penting bagi perekonomian
Indonesia. Komoditas ini merupakan salah satu penghasil devisa utama
dari sektor perkebunan dengan nilai ekspor sekitar US$ 11.8 milyar pada
tahun 2011. Pada umumnya produktivitas karet Indonesia masih relatif
rendah karena masih kurangnya penerapan teknologi budidaya karet,
ganguan cuaca, iklim dan serangan hama dan penyakit. Penyakit sering
menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup berarti pada tanaman karet.
Kerugian yang ditimbulkannya mencapai miliaran rupiah tiap tahunnya,
tidak hanya karena kehilangan hasil akibat kerusakan tanaman tetapi juga
karena besarnya biaya yang diperlukan dalam usaha pengendaliannya.
Penyakit pada tanaman karet umumnya disebabkan oleh jamur
dan gangguan fisiologis. Pada tanaman karet ada beberapa kriteria
penyakit yaitu penyakit sangat penting, penting, agak penting dan kurang
penting. Penyakit sangat penting di antaranya adalah penyakit jamur akar
putih (JAP), kering alur sadap, penyakit gugur daun Corynospora,
Colletotrichum, dan Oidium. Penyakit penting di antaranya adalah jamur
akar merah, Mouldy rot, nekrosis kulit, dan jamur upas. Penyakit agak
penting adalah gugur daun Helminthosphorium dan Phytopthora, kanker
bercak dan kanker lump. sedangkan penyakit tidak penting adalah gugur
daun Guignardia, Fusicoccum, Cylindrocladium, penyakit akar coklat,
penyakit akar hitam, dan Botridiplodia sp.
Penyakit gugur daun Oidium merupakan penyakit utama pada
tanaman karet, penyakit ini disebut juga penyakit embun tepung,
menyebabkan kerugian di perkebunan karet baik tanaman belum
menghasilkan (TBM) maupun tanaman telah menghasilkan (TM). Selain
tanaman belum dan telah menghasilkan, jamur ini juga menyerang
tanaman di persemaian, pembibitan, dan kebun entres. Serangan berat
terjadi bila keadaan cuaca kering diselang-selingi oleh hujan yang singkat
di malam hari atau kabut dipagi hari pada waktu tanaman membentuk
daun muda (awal musim hujan). Patogen penyebab penyakit ini adalah
jamur Oidium heveae. Penyakit ini mengakibatkan gugurnya daun muda
yang baru terbentuk sesudah masa gugur daun alami. Akibatnya
pertumbuhan tanaman terhambat, produksi lateks menurun dan biji yang
dihasilkan sedikit. Kebun yang sering mendapat serangan berat adalah
kebun yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut.
Patogen O. heveae terutama menyerang daun-daun muda yang
berwarna coklat. Daun yang terserang terlihat berwarna hitam, lemas
mengeriput, dan berlendir. Di bawah permukaan daun terdapat bercak
putih seperti tepung halus yang terdiri dari atas benang hifa dan spora
jamur (Gambar 1). Massa tepung jamur tersebut dapat juga menutupi
permukaan atas daun. Pada serangan lanjut bagian ujung daun mati, daun
melengkung dan akhirnya gugur sehingga tinggal tangkainya saja dan
tangkai ini akhirnya gugur juga. Di permukaan tanah dari tanaman yang
terserang banyak dijumpai helaian daun yang jatuh.
Pada daun yang lebih tua, gejala serangan ditandai adanya
bercak kekuningan atau coklat, kemudian berkembang membentuk bintikbintik nekrotik yang dapat mengurangi efisiensi fotosintesis. Pada daun tua
ini juga terdapat tepung halus berwarna putih dipermukaan, namun daundaun tersebut tidak banyak yang gugur hanya beberapa saja (Gambar 2).
Embun tepung termasuk penyakit yang merugikan karena mengakibatkan
daun-daun yang masih muda berguguran, akibatnya pertumbuhan
tanaman terhambat dan produktifitas menurun, sehingga produksi latek
juga menurun. Selain itu jamur ini dapat juga menyerang bunga, sehingga
produksi biji sedikit.
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Gambar 1. Gejala serangan Oidium heveae pada pembibitan karet
Penyakit embun tepung disebabkan oleh jamur Oidium heveae.
Jamur ini mempunyai benang-benang hifa berwarna putih menghasilkan
spora tidak berwarna. Spora mudah diterbangkan oleh angin atau embun,
dan mudah tercuci oleh air hujan dari permukaan daun sehingga penyakit
ini hanya timbul pada awal musim hujan. Spora jamur ini disebarkan oleh
angin dan embun.
Pengendalian penyakit ini dapat melalui
1. Klon-klon rentan sebaiknya tidak ditanam di daerah yang rawan
penyakit gugur daun oidium, seperti GT1, PR255, dan WR101.
2. Merangsang pembentukan daun baru lebih cepat atau lebih awal,
sehingga dapat terhindari dari serangan O. heveae pada saat musim
hujan. Pembentukan daun baru dapat dirangsang dengan pemberian
pupuk Nitrogen satu kali dosis anjuran. Pupuk nitrogen berfungsi
untuk merangsang pembentukan daun baru lebih cepat atau lebih
awal sehingga diharapkan daun tanaman telah menjadi hijau pada
waktu O. heveae menyerang pada awal musim hujan.
3.

4.

Melindungi tanaman dengan fungisida Bayfidan 250 EC, Bayleton 250
EC, belerang atau Tilt 250 EC. Pengunaan fungisida dilakukan
seminggu sekali sebanyak 5 kali, dimulai pada waktu 10% pohon
membentuk daun baru dan gejala Oidium mulai muncul. Pengunaan
tepung belerang 10-15 kg/ha dilakukan dengan cara penghembusan
dengan alat penghembus bermotor pada pagi hari agar fungisida
mudah melekat pada permukaan daun yang masih basah dan tidak
mudah diterbangkan oleh angin. Sedangkan pengunaan Bayleton
250 EC, Bayfidan 250 EC atau Tilt 250 EC dilakukan dengan alat
penyemprot bermotor atau alat pengabut.
Pada tanaman menghasilkan (TM) pengendalian menggunakan
fungisida tidak ekonomis, biasanya serangan penyakit ini dibiarkan
saja (tidak dikendalikan). Pada tanaman TM pengendalian dilakukan
dengan pemberian pupuk ekstra pada awal dan akhir musim hujan.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu penghasil kemiri di
Indonesia. Luas tanaman kemiri di provinsi ini pada tahun 2009 mencapai
12.897 ha dengan produktivitas 1.110 kg/ha dan melibatkan 10.855 kepala
keluarga. Produktivitas kemiri di Gorontalo lebih tinggi dibandingkan
produktivitas nasional yang hanya mencapai 799 kg/ha.
Tanaman kemiri di Gorontalo mulai diusahakan sejak tahun 1974
dan saat ini tersebar di lima kabupaten yaitu Bone Bolango (6.935 ha),
Gorontalo (2.926 ha), Pohuwato (1.655 ha), Gorontalo Utara (986 ha) dan
Boalemo (395 ha). Tanaman kemiri di provinsi ini terdapat mulai ketinggian
tempat 0 sampai 500 m dpl, dengan curah hujan 1.245 – 2.289 mm/tahun,
suhu rata-rata 26,8 – 27,8 0C dan kelembaban udara 72,2 – 84,1%.
Kemiri mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi di Gorontalo.
Saat ini harga kemiri kupas (kacang) berkisar antara Rp.25.000 – Rp.
27.000,- per kg, harga gelondongnya berkisar Rp. 6.000 – Rp. 8.000 per
kg sedangkan harga tempurung geolong kemiri berkisar Rp. 750 – Rp.
1.000,- per kg.
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Potensi produksi gelondong kemiri di Gorontalo berkisar 100 – 120
kg/pohon atau setara dengan kacang 25 – 30 kg/pohon (Tabel 2 dan
Gambar 2).
Tabel 2. Karakter generatif dan produksi tanaman kemiri di Gorontalo

Karakter Vegetatif
Tinggi pohon kemiri di Gorontalo dapat mencapai 12,35 – 25,08
m, lingkar batang 152,27 – 205,45 cm, bentuk tajuk setengah bola, dengan
bentuk daun lonjong, warna daun tuanya hijau tua serta permukaan
daunnya agak kasar dan agak regas. Ukuran daun mempunyai panjang
21,25 – 24,31 cm, lebar 13,07 – 13,82 cm dan panjang tangkai 14,37 –
17,53 cm. Warna pangkal tangkai daun hijau (Tabel 1 dan Gambar 1).
Tabel 1. Karakter vegetatif tanaman kemiri di Gorontalo
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Karakter
Habitus tanaman
Tinggi pohon (m)
Lingkar batang (cm)
Batang utama
Bentuk tajuk
Lebar tajuk
Timur-barat (m)
Utara-selatan (m)
Percabangan
Bentuk daun
Warna daun tua
Warna daun muda
Permukaan daun
Keregasan
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Panjang tangkai (cm)
Warna pangkal tangkai

Nilai
Tegak rimbun
12,35 – 25,08
152,27 – 205,45
Tunggal
Setengah Bola
11,75 – 19,23
11,29 – 18,73
Tinggi, lurus ke atas membentuk sudut 45 o
Lonjong
Hijau tua
Hijau muda
Agak kasar
Agak regas
21,25 – 24,31
13,07 – 13,82
14,37 – 17,53
Hijau

Agar serangan penyakit dapat diketahui lebih dini, penyakit
gugur daun Oidium dapat dilakukan peramalan dengan cara memonitor
gejala serangan di lapangan. Caranya: pengamatan serangan dilakukan
setiap hari, dimulai pada saat tanaman mulai membentuk daun baru
hingga daun menjadi hijau. Jika diketahui adanya serangan penyakit
embun tepung, secepatnya dilakukan pengendalian. Peramalan juga
dapat dilakukan dengan mengamati keadaan cuaca, bila keadaan cuaca
kering diselang-selingi oleh hujan yang singkat atau rintik-rintik serta
adanya kabut di malam atau pagi hari pada waktu tanaman sedang
membentuk daun baru, maka diramalkan akan timbul serangan jamur.
Dengan demikian tindakan penangulangan dapat dipersiapkan segera.
(Rita Harni/BALITTRI)
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Gambar 2. Penampilan bunga (A) rangkaian buah kemiri di pohon (B), buah
(C1), gelondong (C2) dan Kacang (C3)
Pemanfaatan Kemiri
Pengupasan gelondong kemiri di Gorontalo umumnya masih
sederhana yaitu dengan cara memasukkan gelondong ke lubang alat
pemupukul yang terbuat dari daun pinang, lalu dipukulkan ke atas batu.
Setelah terpecah, kacang dan tempurung di pisahkan .
Kacang kemiri umumnya dimanfaatkan untuk bumbu dapur dan diambil
minyaknya (dengan cara di pres),
sedangkan
tempurungnya
dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembakaran ikat laut. Ikan yang
dibakar dengan tempurung kemiri aromanya wangi khas kemiri dan
rasanya lezat. Manfaat lain dari tanaman kemiri untuk kesehatan yaitu
kacangnya dapat digunakan untuk mengobati sakit sembelit, demam dan
kerontokan rambut, kulit batangnya bisa digunakan untuk obat disentri dan
diare, daunnya untuk meredakan bisul (abses) dan getah daunnya untuk
mengobati sakit gigi. (Handi Supriadi/supriadihandi@yahoo.co.id)

Daftar Isi
Gambar 1. Penampilan pohon (A) dan daun (B) tanaman kemiri di
Gorontalo
Karakter Generatif dan Produksi
Mahkota bunga tanaman kemiri di Gorontalo berwarna putih
berbentuk kerucut dengan tipe rangkaian gagang panjang. Buahnya
berbentuk bulat berwarna hijau tua dengan ukuran panjang 5,74 – 6,51 cm,
diameter 6,30 – 6,54 cm, berat 51,25 – 79,16 g dan panjang tangkai
buahnya 10,22 – 11,71 cm. Berat gelondong 7,11 – 11,69 g dengan
rendemen kacang pada setiap gelondong 21,23 – 43,08%.
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KEBUN KOPI AGROWISATA EDUKASI YANG POTENSIAL
Agrowisata atau agroturisme didefinisikan sebagai sebuah
bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis)
sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan,
pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Lokasi
wisata jenis ini berada di kawasan pertanian terutama kawasan tanaman
perkebunan (teh, kopi, kakao dan sebagainya ) dan tanaman buah-buahan
(apel, strawberi, durian dan sebagainya), maupun kawasan peternakan.
Salah satu daya tarik agrowisata ialah : (1) adanya kesempatan bagi
pengunjung untuk memetik/memanen buah seperti apel dan strawberi,
selanjutnya hasil panen ditimbang dan dihargai pengunjung sesuai dengan
harga yang ditetapkan pengelola, dan (2) melihat bagaimana proses pasca
panen dilakukan (teh, kopi, kakao), merupakan proses edukasi yang
menambah wawasan. Sehingga dengan cara tersebut, pengunjung
memperoleh kepuasan, pengetahuan dan pengalaman baru yang tak
terlupakan.
Saat ini di tanah air industri agrowisata tumbuh dengan pesat dan
menjadi alternatif terbaik bagi wisatawan, hal ini mengingat bahwa
agrowisata akan membawa seseorang mendapatkan pengalaman yang
benar-benar berbeda dari rutinitas kesehariannya. Wisatawan ingin keluar
dari kejenuhan, tekanan kemacetan lalulintas, suasana kantor dan hiruk
pikuk keramaian. Orang tua ingin anak-anak mereka dapat mengetahui dari
mana sebenarnya minuman teh, kopi atau cokelat itu berasal atau
mengenalkan bahwa minuman susu itu berasal dari seekor sapi bukan dari
rak supermarket.
Kinibeberapa kawasan agrowisata bisa dijumpai di beberapa kota
di pulau Jawa maupun luar Jawa yang mempunyai areal perkebunan
dengan lanskap yang indah, dimana beberapa perusahaan perkebunan
mulai mengembangkan sayap usahanya dengan mendesain sebagian
areal kebunnya sebagai kawasan agrowisata. Seperti halnya perkebunan
kopi yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XII di Gunung Gumitir
Kabupaten Jember, sebagai upaya memanfaatkan peluang guna
mendapatkan sumber pertumbuhan baru, maka manajemen Kebun
Gunung Gumitir membuat rest area di lokasi kebun yang berada di pinggir
jalan Jember-Banyuwangi. Di lokasirest area tersebut berdiri cafe Gumitir
yang menyajikan makanan dan minuman khas seperti kopi luwak, kopi
lanang, serta kopi asli maupun teh asli produk PTPN XII, berikut sarana
penunjang seperti : (1) outbound dan flying fox; (2) kereta wisata dan
kendaraan jeep Willys, jeep tempo doeloe ini akan mengantar wisatawan
keliling kebun kopi serta pabrik pengolahan kopi; (3) wahana off road ATV
untuk mengelilingi kebun kopi; (4) berkuda; (5) area bermain anak; (6) area
perkemahan; (7) lapangan olahraga; (8) live music, hari libur dan minggu
pengunjung bisa menikmati sajian grup musik d'Robusta; (9) mushola dan
toilet; (10) penginapan/mess, dan (11) gedung pertemuan.
Perkebunan Gunung Gumitir merupakan suatu kawasan di
perbatasan Jember dan Banyuwangi, setiap pengguna jalan jurusan
Jember Banyuwangi tentu mengenal kawasan ini karena mempunyai jalan
yang berkelok-kelok. Perkebunan yang terletak di ketinggian 624 meter dari
permukaan laut dan berjarak 39 km dari kota Jember ini mengelola kopi
jenis Robusta. Sehingga lingkungan sekitar yang berupa hutan dan kebun
kopi membuat daerah ini berhawa sejuk, karenanya sejenak melepas penat
di sekitar tanaman kopi sangatlah menyenangkan, apalagi bau harum khas
bunga kopi begitu terasa ketika kita memasuki dan menapaki perkebunan
kopi ini.Tiada salahnya sambil refreshing mendapatkan wawasan dan
pengalaman baru, pengguna jalan yang melintasi jalur Jember-Banyuwangi
layak mampir di cafe ini.

Gambar 1. Pintu gerbang cafe & rest area kebun kopi Gumitir, Kab. Jember
Mencontoh dari agrowisata cafe & rest area kebun kopi Gumitir,
Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, maka perkebunan kopi rakyat di
daerah lain yang mempunyai lanskap yang indah dan menarik dapat
mengikuti keberhasilan pemanfaatan peluang tersebut. Tentunya
perkebunan kopi rakyat harus berkerja sama dengan Pemda ataupun
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investor swasta terutama dalam hal dana permodalan, mengingat
pengembangan kawasan agrowisata tidak cukup dilakukan hanya dengan
membenahi kawasan perkebunan itu sendiri, tetapi sarana dan prasarana
pendukung pun perlu dibenahi misalnya memperbaiki jalan menuju kebun,
tempat istirahat (gazebo) di kebun, wisma/tempat penginapan, hingga
peralatan komunikasi, sarana-prasarana standar lainnya yang
membutuhkan dana tidak sedikit.

KOPI SEBAGAI BAHAN MINUMAN PENYEGAR
Struktur, dan Komposisi Kimia Buah Kopi
Kopi memiliki nama latin Coffea sp. Buah kopi terdiri atas 4
bagian yaitu lapisan kulit luar (exocarp), daging buah (mesocarp), kulit
tanduk (parchment), dan biji (endosperm) 5.

Gambar 1. Bagian buah kopi
Kulit buah kopi sangat tipis dan mengandung klorofil serta zat –
zat warna lainnya. Daging buah terdiri dari 2 bagian yaitu bagian luar yang
lebih tebal dan keras serta bagian dalam yang sifatnya seperti gel atau
lendir. Pada lapisan lender ini, terdapat sebesar 85% air dalam bentuk
terikat, dan 15% bahan koloid yang tidak mengandung air. Bagian ini
bersifat koloid hidrofilik yang terdiri dari ±80% pectin dan ±20% gula.
Bagian buah yang terletak antara daging buah dengan biji
(endosperm) disebut kulit tanduk. Berikut komposisi kimia kulit tanduk pada
biji kopi robusta dan biji kopi Arabica :
Gambar 2. Salah satusudut cafe & rest area kebun kopi Gumitir, Kab.
Jember
Kegiatan yang disajikan harus mampu memberi hiburan dan
pengetahuan kepada pengunjung, seperti dengan meluncurkan paket
coffee walk.Coffee walk adalah kegiatan wisata jalan-jalan di kebun kopi,
dimana dengan kegiatan ini wisatawan bisa mengenal lebih dekat
lingkungan alam yang memberi nilai edukasi antara lain mengenal
beragam variestas kopi robusta/arabika, mengenal teknik budidaya, proses
pembuatan kopi beras hingga proses pembuatan bubuk kopi, serta diakhiri
dengan duduk santai sambil mencicipi citarasa dan aroma khas hangatnya
seduhan kopi produksi kebun tersebut.
Dengan pengelolaan yang profesional diyakini peluang usaha ini
memiliki prospek yang cerah. Tentunya agrowisata kebun kopi rakyat dapat
berkembang dengan baik jika ”stake holder” pembangunan agrowisata
yang meliputi: (1) pemerintah sebagai pembuat aturan; (2) petani kopi
sebagai subyek, dan (3) dunia usaha pariwisata sebagai penggerak
wisatawan, dapat bersinergi dengan baik
Melalui pengembangan agrowisata kebun kopi tersebut, diharapkan dapat
meningkatkan nilai tambah yang cukup signifikan bagi petani. Disamping itu
agowisata kebun kopi, selain memunculkan simpul-simpul ekonomi baru,
juga bisa lebih menghidupkan kawasan di sekitarnya, mengingat
pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan lapangan
pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat
pedesaan, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang
semakin meningkat saat ini (Juniaty Towaha dan Indah
Sulistiyorini/Balittri).

Komponen

Arabika (%)

Robusta (%)

Protein kasar
Serat kasar
Hemiselulosa
Gula
Pentosan
Abu
Light petroleum extract

1,46
50,20
11,60
21,30
26,00
0,96
0,35

2,20
60,24
7,58
3,30
-

Kulit tanduk berperan sebagai pelindung biji kopi dari kerusakan
mekanis yang mungkin terjadi pada waktu pengolahan. Berikut table
komposisi kimia pulp pada suatu biji kopi :
Komponen

% berat kering*

%berat kering**

Protein
Lemak
Serat kasar
Gula reduksi
Gula non reduksi
Abu
Tanin
Total pektin
Kafein
Asma klorogenat
Total asam kafeat

9,17
2,00
27,65
12,40
2,02
3,33
4,47
6,52
-

12,40
2,00
1,8 –8,56
6,50
1,30
2,60
1,60

Biji kopi mengandung protein, minyak aromatis, dan asam- asam
organic. Pada umumnya, biji kopi mengandung10 :
ŸAir 48
ŸZat bahan kering 50 –52%
Karbohidrat 60%
Karbohidrat dalam kopi dibagi lagi ke dalam beberapa bagian
sesuai dengan jenis dan kadarnya, yaitu :
a. Gula – gula reduksi
memiliki kadar sebesar 1%. Jenis ini terdiri
atas gula D-manosa, L-arabinosa, D-galaktosa, D-glukosa yang
bersifat larut dalam air.
b. Sukrosa terdapat dalam kopi sebesar 7% dan dapat larut dalam air.
c. Pektin : larut dalam air dan terdapat dalam kopi 2%.
d. Pati : pati yang terkandung dalam kopi mencapai jumlah / kadar 10%
dan tidak larut dalam air.
e. Pentosan bersifat tidak larut dalam air dan berjumlah 5%.
f. Hemiselulosa dalam kopi sebesar 15%. Hemiselulosa memiliki sifat
dapat terhidrolisa.
g. Holoselulosa holoselulosa terdiri atas selulosa, galaktan, dan
manan. Jenis karbohidrat yang merupakan serat ini tidak terhidrolisa
dan dalam kopi terdapat sekitar 18% holoselulosa.
h.Lignin seperti halnya dengan holoselulosa, serat ini tidak
terhidrolisa. Dapat diemukan dalam kopi dengan kadar 2%.

ŸMinyak 13%

Minyak dalam kopi juga terbagi lagi atas beberapa jenis dan
bagian, yaitu :
a. Ester fistosterin, hidrokarbon, dan lilin
2%
b. Trigliserida
81.3%
c. Ester asam lemak diterpen
15.9% (lilin alcohol)
d. Sterol bebas
0.39%
e. Diterpen
0.15%
f. Bahan – bahan yang tidak tersabunkan
- Γ-sitosterol
- Stigmasterol
- Dehidrostirosterol
- Cofestol
- Kahweol
g. Asam – asam lemak yang ada :
- Asam linoleat 39%
- Asam stearat 13.1%
- Asam oleat 17.2%
- Asam arachidat 4.2%
- Asam palmitat 25.3%
- Asam behenat 1%
- Asam miristat, palmitoleat, linolenat
ŸProtein 13%
a.Asam aspartat 0.33%
i. Isoleusin 0.03%
b.Serin 0.12%
j. Leusin 0.03%
c.Asparagin 0.30%
k. Tirosin 0.04%
d.Glutamat 0.49%
l. Fenilalanin 0.08%
e.Prolin 0.14%
m. γ-aminobutirat 0.30%
f. Glisin 0.02%
n. Lisin 0.04%
g. Alanin 0.24%
o. Histidin 0.04%
h. Valin 0.02%
p. Arginin 0.04%
ŸAsam-asam non volatil 8%
ŸAbu 4%
ŸTrigonelin 1%
ŸKafein Arabika 1,0% , Robusta 2,0%
Buah kopi setelah dibuang kulit, daging buah serta kulit
tanduknya menghasilkan kopi beras. Kopi beras yaitu kopi biji kering
berwarna seperti telur asin dan biasanya dijual atau diekspor. Secara
umum kopi beras mengandung air, gula, lemak, selulosa, kafein, dan abu.
Berikut table komposisi kimia dari kopi beras5 :

Kafein dalam Kopi
Senyawa terpenting yang terdapat dalam kopi adalah kafein. Kafein dapat
bereaksi dengan asam, basa, dan logam berat dalam asam. Kafein disintesis dalam
perikarp. Kafein yang terdapat dalam kopi sangrai memiliki kadar atau jumlah 85 mg/5
oz , dalam kopi instan60 mg/5 oz, dan dalam kopi dekafeinasi 3 mg/ 5 oz10.
Kafein dapat larut dalam air, mempunyai aroma wangi tetapi rasanya
sangat pahit. Kafein bersifat basa mono-cidic yang lemah dan dapat memisah dengan
penguapan air. Dengan asam, kafein akan bereaksi dan membentuk garam yang tidak
stabil . Sedangkan reaksi dengan basa akan membentuk garam yang stabil. Kafein
mudah terurai dengan alkali panas membentuk kafeidin.5
Walaupun kandungan kafein dalam kopi hanya sedikit, kafein berfungsi
sebagai senyawa perangsang yang bersifat bukan alcohol, rasanya pahit dan dapat
digunakan untuk obat-obatan. Senyawa ini dapat mempengaruhi system syaraf pusat
otot dan ginjal. Pada system syaraf pusat, kafein berpengaruh dalam mencegah rasa
kantuk, menaikkan daya tangkap panca indera, mempercepat daya pikir dan
mengurangi rasa lelah. Di dalam tubuh, kafein bersifat antagonis terhadap fungsi
adenosine6 (senyawa dalam otak yang bisa membuat seseorang cepat tertidur)
sehingga membuat seseorang tidak mengantuk usai meminum kopi dan memiliki
energy ekstra. Kafein diabsorbsi sempurna dalam system pencernaan dalam waktu
30-60 menit. Maksimum efek yang terjadi di otak muncul dalam 2 jam sehingga kafein
tidak berefek segera dan sangat cepat dihapus dari otak.
Tetapi, dibalik sisi positif dari kafein dalam kopi, terdapat dampak negative
dari kafein tersebut bagi tubuh. Observasi terkini menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara kafein dengan kadar plasma homosystein dalam tubuh berbanding
lurus7. Kadar asupan kafein yang tinggi akan membuat terjadinya peningkatan
konsentrasi plasma homosystein. Meningkatnya konsentrasi plasma tersebut akan
membuat meningkat pula resiko penyakit kardiovaskuler. Dalam kopi, dikenal 2 jenis
kopi utama yaitu coffea robusta dan coffea Arabica. (Nana Heryana/BALITTRI)
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

52

