PANGKAS REHABILITASI PADA KOPI

Gambar 1. Tunas kopi umur 3 bulan
Kopi merupakan komoditi ekspor Indonesia,
luas tanaman kopi mencapai 1.354.000 ha, atau
9,03% dari total tanaman perkebunan, dan
sebagian besar merupakan perkebunan rakyat
(1.300.802 ha).
Kerusakan tanaman kopi dapat terjadi lebih
awal apabila pemangkasan tidak dilakukan secara
rutin. Cabang ortotrop tumbuh hampir disetiap
buku batang utama, akibat tunas liar tidak
dibuang, dan cabang plagiotrop banyak yang
kering /mati. Kondisi ini menyebabkan bentuk
kanopi tanaman tidak beraturan, sehingga
tanaman rusak sebelum waktunya.
Terdapat beberapa macam pemangkasan
antara lain, pemangkasan bentuk, pemangkasan
produksi dan pemangkasan peremajaan.
Pemangkasan bentuk tujuannya untuk
membentuk kanopi tanaman agar mempunyai
cabang produksi yang lebih banyak, dan tidak
tinggi. Pemangkasan bentuk dilakukan sebelum
tanaman berbuah (umur 1-2 tahun).
Pemangkasan produksi, adalah pangkasan yang
dilakukan pada tanaman yang telah
menghasilkan. Pangkasan produksi terdiri dari
pangkasan ringan dan berat. Sedangkan
pangkasan rehabilitasi adalah pangkasan yang
berupaya untuk memperbaiki pertanaman kopi
yang sudah rusak sehingga menjadi baik kembali
dan produktivitas dan mutu hasilnya menjadi
tinggi.

Pangkasan rehabilitasi dapat dilakukan
dengan beberapa faktor penunjang antara lain, 1)
umur tanaman sudah tua tetapi tanaman kopi
masih memiliki pertumbuhan batang dan
perakaran normal serta sehat. 2) bahan tanaman
yang digunakan berasal dari bahan tanaman
asalan dengan keragaman yang tinggi sehingga
mutu hasilnya rendah, 3) populasi tanaman kopi
masih tinggi (>60%).
Pangkasan rehabilitasi dapat dilakukan
pada batang atau pada cabang. Pangkas
rehabilitasi pada batang yaitu pemangkasan
dilakukan pada batang utama, tunas yan tumbuh,
dipelihara 1-2 tunas. Apabila ingin mengganti
dengan klon unggul lainnya, tunas tersebut
disambung dengan entres ortotrop klon
dimaksud. Penyambungan dilakukan pada saat
tunas sudah berumur 3 bulan setelah dipangkas
(Gambar 1.). Sedangkan pemangkasan
rehabilitasi cabang, yaitu pemangkasan
dilakukan hanya pada cabang-cabang yang
sudah tua, yang tidak produktif lagi. Pangkas
rehabilitasi pada cabang, juga dapat disambung
dengan entres klon unggul lainnya. Bedanya,
pada rehabilitasi cabang, entres yang digunakan
berasal dari cabang plagiotrop klon unggul.
Rehabilitasi berdasarkan jumlah pohon,
dapat dilakukan beberapa cara, antara lain, a)
secara total, yaitu seluruh pohon pada areal
tersebut dirahabilitasi dengan pemangkasan
secara serentak, b) secara selektif terhadap
pohon-pohon yang sudah rusak saja, dan c)
secara bertahap sesuai dengan kemampuan,
A
misalnya tahun pertama 50% dan tahun kedua
sisanya.
B
Hasil observasi pemangkasan rehablitasi di
Kebun Percobaan Pakuwon Sukabumi, pada
pohon dengan batang ganda (4 batang), tinggi
pemangkasan pada batang masing-masing 40
cm, 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Menunjukkan
bahwa tinggi setiap batang bertingkat-tingkat
sesuai dengan tingginya pemangkasan dan
pertumbuhan tunas (Gambar 2). Sehingga kanopi
daun pada setiap batang tidak saling menutupi
dan tanaman tumbuh dengan kanopi yang utuh.
Diharapkan diperoleh cabang buah yang lebih
banyak dan produksinya tinggi.
Sedangkan jumlah daun untuk masingmasing batang mencapai 9,2-10 helai pada setiap
batang yang dipangkas, atau jumlah daun
menjadi 38 helai per pohon pada umur 3 bulan.
Namun keragamannya cukup tinggi mencapai

Gambar 2. Tinggi tanaman sesuai dengan tinggi pangkasan pada umur 3 bulan
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Gambar 3. Jumlah helai daun
>20%, kecuali pemangkasan setinggi 80 cm
(Gambar 3). Sedangkan lilit batang tunas berkisar
antara 5,7-6,3 cm, dengan keragaman yang lebih
homogen. Pertumbuhan jumlah daun dan
diameter batang tunas ini menggambarkan
kecepatan tanaman kopi yang di rehabilitasi untuk
kembali berkembang dan pertumbuhan tanaman
jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan
penanaman replanting.
Pangkasan rehabilitasi kopi yang sesuai
untuk tanaman kopi rakyat yaitu, pemagkasan
yang masih menyisakan tanaman yang sedang
berproduksi, agar petani masih memperoleh
pendapatan dari usahatani kopinya. Terdapat 2
cara yang dapat dilakukan agar pendapatan
petani tidak menurun drastis. Cara pertama,
pemangkasan dilakukan pada salah satu sisi
percabangan tanaman. Cara kedua,
pemangkasan dilakukan terhadap batang
tanaman berdasarkan jumlah tanaman pada
beberapa tahap rehabilitasi. Pada tahun pertama
pemangkasan cabang dilakukan dengan
memangkas cabang pada sisi yang saling
berhadapan, cabang yang tersisa diharapkan
masih berproduksi, yang akan dipangkas pada
tahun kedua. Tunas yang tumbuh pada cabang
sesudah pemangkasan dapat disambung dengan
entres asal plagitrop dari klon unggul. Sedangkan
pemangkasan batang, dilakukan dengan
memangkas sebagian dari tanaman, dapat
berselang-seling tanaman dalam baris, atau
sebagian lahan.
Beberapa kultur teknis yang dapat
dilakukan dalam menunjang kerbehasilan
rahabilitasi adalah sebagai berikut:
Ÿ Melakukan pemotongan akar, agar tumbuh
akar-akar baru yang aktif. Pemotongan ini
dilakukan bersamaan dengan
pemangkasan. Pemotongan akar
dilaksanakan pada saat mengolah tanah
disekitar pangkal tanaman.
Ÿ Pemupukan dengan Nitrogen dan fospor
untuk merangsang pertumbhan akar dan
tunas tanaman.
Ÿ Melakukan pemeliharaan tanaman
panaung, karena tunas tanaman kopi yang
baru berkembang memerlukan naungan
yang cukup.
Pemangkasan rehabilitasi ini sering juga
digunakan untuk memperbaiki klon yang tumbuh
tidak sesuai dengan lingkungannya. Jenis kopi
robusta yang ditanam didataran tinggi, dapat
direhabilitasi dengan menyambung entres dari
jenis kopi arabika yang menghendaki lingkungan
di dataran tinggi. Teknologi ini membantu petani
untuk melakukan perbaikan terhadap pertanaman
kopinya agar produksi dapat ditingkatkan. (Rusli/
rusli_balittri@yahoo.com).
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BERCAK DAUN CERCOSPORA PADA TANAMAN KOPI
Penyakit bercak daun kopi atau “brown eye spot”
yang disebabkan oleh jamur Cercospora coffeicola
dikenal mempunyai inang yang luas. Salah satunya
menyebabkan bercak daun pada tanaman kopi. Penyakit
ini dapat ditemukan hampir di semua wilayah tropis dan
subtropis yang menganggu proses fotosintesis sehingga
mempengaruhi pertumbuhan dan produksi kopi. Infeksi
penyakit ini tidak terlalu menimbulkan kerugian yang
berarti, namun pada saat cuaca mendukung dan
terdapatnya sumber inokulum akan terjadi serangan
berat menyebabkan daun tanaman rusak, hancur dan
gugur sehingga pertumbuhan tanaman terganggu.
Bercak daun Cercospora dapat menginfeksi
tanaman kopi sejak pembibitan sampai tanaman
menghasilkan, namun lebih banyak dijumpai di
pembibitan. Gejala penyakit adalah pada permukaan
daun kopi terdapat bercak-bercak bulat cokelat
kemerahan atau cokelat tua, dan konsentris. Bagian
tengah atau pusat bercak tampak berwarna putih
keabuan pucat dan mengendap, mempunyai batas atau
tepi yang jelas, dikelilingi halo berwarna kuning. Gejala
awal yang dijumpai berupa bercak atau titik-titik kecil
dengan ukuran diameter 3-5, selanjutnya dapat meluas
atau bergabung satu sama lain. Selain berupa bercakbercak kecil, dapat juga langsung dijumpai bercak
dengan ukuran yang lebih besar dalam satu permukaan
daun. Jika bercak yang sudah tua diamati secara dekat
maka terlihat seperti tepung hitam yang merupakan
konidium jamur. Bercak-bercak yang bergabung tampak
dikelilingi banyak warna hitam dan semakin meluas,
mengering, layu dan gugur (Gambar 1).
Halo yang mengelilingi bercak merupakan racun
yang diproduksi oleh Cercospora, disebut cercosporin.
Cercosporin adalah racun unik di antara racun yang
dihasilkan jamur lainnya, dapat menghancurkan
membran sel tanaman inang serta menyediakan nutrisi
untuk patogen interselular. Cercosporin adalah
photosensitizing perylenequinone yang menyerap energi
cahaya, jika aktif akan bereaksi dengan molekul oksigen.
Selanjutnya bereaksi dengan lipid, protein, dan asam
nukleat dari sel tumbuhan dan merusak atau
menyebabkan kematian pada sel-sel tumbuhan,
kemudian dapat meningkatkan virulensi patogen. Spora
dan miselium jamur patogen dapat bertahan hidup
karena memproduksi piridoksin (vitamin B6).
Siklus penyakit bercak daun Cercospora dimulai
ketika spora jamur tersebar oleh hujan, air, dan angin.
Perkecambahan terjadi didukung dengan kondisi lembab
terutama pada daun, biasanya terjadi selama akhir
musim kemarau. Secara umum, semakin banyak hujan,
kondisi lembab maka penyakit bercak daun semakin
menyebar, misalnya karena persemaian gelap, penaung
rimbun, dan kurangnya pertukaran udara. Infeksi lebih
sering terjadi pada suhu 20-28°C dengan lingkungan
yang basah terus menerus selama 36 sampai 72 jam.
Meskipun spora membutuhkan air untuk berkecambah,
namun adanya embun cukup untuk menginfeksi
tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman
lebih mudah terinfeksi atau rentan oleh penyakit bercak
daun Cercospora adalah kurangnya nutrisi tanaman
(rendahnya nitrogen dan kalium pada daun), kurangnya
unsur hara media tanam, tanaman sedang mengalami
stress (kekeringan, sinar matahari yang berlebihan,
banyaknya gulma yang tumbuh), dan terdapat sumber
inokulum penyakit.
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Gambar 1. Gejala penyakit bercak daun Cercospora: a) pada tanaman kopi, b) bercak awal pada
daun, c) bercak bergabung, d) bercak meluas, e) daun layu, kering dan gugur

Pengendalian penyakit bercak daun
Cercospora antara lain: 1) menggunakan biji atau
benih tahan penyakit; 2) kultur teknis, yaitu sanitasi
setelah pemangkasan tanaman kopi,
menghilangkan sisa-sisa tanaman dari lapangan,
mengurangi kelembaban dengan mengatur
frekuensi penyiraman, memotong daun bibit
secara berkala, penjarangan bibit; 3) memilih
lokasi penanaman untuk menentukan ketinggian
tempat agar dapat mencegah kelembaban yang
tinggi; 4) menghilangkan sumber inokulum, jika
gejala penyakit belum meluas, bagian daun sakit
dapat digunting, daun sakit yang telah gugur

dikumpulkan dan dibakar; 5) pengendalian
dengan fungisida nabati menggunakan ekstrak
tanaman kayu manis (cinnamon) dan serai
wangi (sitronellal), diketahui bahwa senyawa
tersebut dapat menghambat perkecambahan
dan perkembangan miselium C. coffeicola
sehingga mengurangi kejadian dan keparahan
p e n y a k i t . ( W i d i A m a r i a /
w_amaria@yahoo.com)
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PEMANFAATAN KULIT KAKAO UNTUK PAKAN TERNAK DI ENDE
NUSA TENGGARA TIMUR
Tanaman Kakao merupakan tanaman
perkebunan yang sudah lama diusahakan oleh
petani di Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 luas
arealnya mencapai 5.900 ha dengan produksi
3.385 ton. Sampai saat ini bagian tanaman kakao
yang dimanfaatkan petani hanya, Biji buah kakao,
sedangkan bagian yang lainnya seperti kulit buah
dibuang sebagai limbah (sampah). Limbah kulit
buah kakao tersebut dapat dimanfaatan menjadi
pakan ternak. Pakan yang dihasilkan dari hasil
pengolahan kulit buah kakao mempunyai nilai gizi
yang cukup tinggi, sehingga sangat baik untuk
pertumbuhan ternak kambing, sapi, babi maupun
ayam.
Potensi Limbah kakao di Ende pada tahun
2010 sekitar 7.500 ton produk kulit kakao yang
selama ini sebagian besar masih terbuang.
Pemberdayaan potensi kulit buah kakao di
Kabupaten Ende yang cukup besar ini melalui
kegiatan pengembangan sistem usahatani
integrasi tanaman perkebunan dan ternak.
Teknologi tersebut diintroduksi kepada petani di
lokasi Nualise melalui proses fermentas limbah
buah kakao sehingga nilai gizinya dapat
ditingkatkan.
Dalam proses fermentasi diperlukan
fermentor yang cocok untuk limbah kulit buah
kakao, salah satunya adalah Aspergillus niger.
Manfaat fermentasi dengan teknologi ini antara
lain : a) meningkatkan kandungan protein; b)
menurunkan kandungan serat kasar; c)
menurunkan kandungan tannin (zat penghambat
pencernaan).
Sebelum digunakan, Aspergillus
dilarutkan dengan air steril tanpa kaporit atau air
sumur yang bersih. Bisa juga menggunakan air
hujan atau air sungai, tapi harus dimasak lebih
dahulu, kemudian didinginkan. selanjutnya gula
pasir, urea dan NPK dilarutkan kedalam air steril
tersebut. Proses fermentasi kulit buah kakao dapat
dilihat pada gambar 2.
1. Tepung kulit buah kakao hasil fermentasi bisa
langsung diberikan kepada ternak, atau
disimpan.
Penyimpanan harus dengan
wadah yang bersih dan kering;
2.
Limbah kakao olahan bisa dijadikan pakan
penguat untuk ternak kambing, dapat
mempercepat pertumbuhan atau
meningkatkan produktivitas susu.
3.
Pada awal pemberian, biasanya ternak tidak
langsung lahap memakannya. Karena
itu,berikanlah pada saat ternak lapar dan
bila perlu ditambah sedikit garam atau gula
untuk merangsang nafsu makan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
anak kambing PE yang hanya diberikan hijauan
saja pertumbuhannya rata-rata 65 g/hari. Dengan
penambahan konsentrat kulit buah kakao yang
sudah difermentasi dengan dosis 100-200
g/ekor/hari, akan memberikan pertumbuhan 115120 g/ekor/hari.

Cokelat merupakan produk olahan dari biji
buah kakao yang dihasilkan dari tanaman kakao
(Theobroma cacao L). Ada bermacam-macam
jenis cokelat dengan manfaat yang berbeda-beda.
sehingga perlu selektif dalam memilih. Beberapa
jenis cokelat yang bisa dijumpai di pasaran yaitu:
(a) Dark Chocolate. Dark Chocolate (cokelat
hitam) mempunyai kandungan biji coklat (kakao)
yang paling tinggi yaitu minimal 70%, tanpa
banyak gula dan tanpa lemak jenuh atau minyak
sayur terhidrogenasi (HVO), (b) White Chocolate.
Cokelat yang terkandung pada White chocolate
hanya sekitar 33%, sisanya adalah gula, susu dan
vanila. Kandungan gula ini bisa berefek negatif,
seperti kerusakan gigi dan penyakit diabetes, dan
(c) Milk chocolate atau Coklat Susu. Milk chocolate
merupakan campuran cokelat dengan susu dan
ditambah gula (http://www.jawaban.com/
index.php/health/).

KULIT BUAH KAKAO

Dicincang
KULIT BUAH KAKAO
YANG SUDAH DICINCANG

Dibasahi larutan Aspergillus
Ditutup dengan goni/plastik
KULIT BUAH KAKAO
YANG SUDAH DIFERMENTASI

Gambar 1. Pohon kakao

Dikeringkan 2-3 hari
KULIT BUAH
KAKAO KERING

Digiling
TEPUNG
KULIT BUAH KAKAO
Gambar 2. Skema proses pengolahan kulit buah kakao
(Handi Supriadi dan Iing Sobari/iingsobari@gmail.com)
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Gambar 1. Kulit buah Kakao yang sudah dicincang difermentasi dengan
Aspergillus niger.

Sumber Dana: APBN 2013 DIPA BALITTRI
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COKELAT MENGANDUNG GIZI YANG MENYEHATKAN

Cokelat banyak disukai karena rasanya enak
dan gurih serta dapat dikonsumsi dalam berbagai
bentuk olahan seperti misalnya minuman, kue,
batangan dan lainnya. Namun ada sebagian
masyarakat yang kurang menyukai cokelat karena
khawatir dapat menyebabkan sakit gigi, diabetes,
kegemukan, ataupun kolesterol. Sebenarnya
tidak perlu takut mengkonsumsi cokelat karena
s e b a g a i m a n a d i u n g k a p ka n Mu l a to d a n
Suharyanto (2011) bahwa lemak kakao dalam
cokelat tidak merugikan tetapi justru berguna
untuk menjaga kesehatan. Lemak kakao terdiri
atas 37,50% asam tidak jenuh yaitu asam oleat
dan sisanya sekitar 61,40% merupakan asam
lemak jenuh yaitu campuran asam stearat dan
asam palmitat.
Secara alami lemak kakao
mengandung asam lemak jenuh yang relatif tinggi,
tetapi 50% di antaranya adalah jenis asam stearat
yang bersifat netral dan tidak berpotensi
menambah jumlah LDL (Low Density Lipoprotein)
dalam darah. Sedangkan keberadaan asam
jenuh lainnya, yaitu asam palmitat berpotensi
meningkatkan kandungan kolesterol, namun ini
dapat dinetralisir oleh asam oleat dan asam
linolenat yang juga terkandung dalam lemak
kakao. Kedua asam lemak tidak jenuh ini
merupakan asam lemak esensial dan memiliki
kemampuan menurunkan kandungan kolesterol
dalam darah.
Biji kakao juga mengandung berbagai jenis
vitamin penting yang berguna bagi tubuh seperti
vitamin A, vitamin B (B1, B2, B3, B5) vitamin C,
vitamin D, dan vitamin E. Selain itu, cokelat
mengandung zat maupun nutrisi yang penting
untuk tubuh seperti zat besi, kalium dan kalsium.
Makanan cokelat berpotensi besar sebagai
pemasok bahan antioksidan. Bahan antioksidan
yang terkandung dalam biji kakao termasuk
kelompok senyawa flavonoid yang tersusun dari
beberapa molekul fenol (polifenol).
Bubuk cokelat, terutama yang diproses dari
cokelat hitam
(dark chocolate) memiliki
kandungan flavanol yang paling tinggi bila
dibandingkan dengan jenis dan bentuk olahan

Tabel 1. Komposisi zat gizi pada biji kakao

Sumber : Mulato dan Suharyanto (2011)

cokelat lainnya. Flavanol merupakan salah satu
senyawa yang memiliki efek melindungi jantung
dari kerusakan. Sedangkan kandungan lain dari
bubuk cokelat murni adalah antioksidan yang
melindungi sel-sel dari kerusakan, terutama selsel penyusun pembuluh darah yang menuju ke
jantung. Pembuluh darah yang sehat akan
menjamin aliran darah lancar dan tidak mudah
tersumbat. Berikut ini disajikan komposisi zat gizi
pada biji kakao (Tabel 1).
Adanya kandungan flavanol dan lainnya
tersebut menjadikan cokelat bermanfaat bagi
kesehatan. Beberapa manfaat cokelat bagi
kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin antara
lain untuk: (1) menangkal radikal bebas (sebagai
antioksidan), (2) menurunkan tekanan darah, (3)
menurunkan LDL kolesterol, (4) mengurangi
stres, anti depresi alami, (5) diabetes, (6) anti
kanker, dan (7) untuk kecantikan, karena katekin
dan antioksidan yang terkandung di dalamnya
mencegah penuaan dini. Kakao juga merupakan
sumber magnesium alami tertinggi dibanding
tanaman lain. Magnesium adalah mineral penting
yang membantu dalam proses regulasi sistem
pencernaan, saraf, dan kardiovaskuler.
Kekurangan magnesium dapat menyebabkan
hipertensi, penyakit jantung, diabetes, sakit
persendian dan masalah bulanan pada wanita
yaitu pra menstruasi.
Seseorang yang
mengalami kekurangan magnesium dapat
ditingkatkan kesehatan tubuhnya dengan
menambahkan dark chocolate yang kaya akan
magnesium. Cokelat mengandung molekul
psikoaktif yang dapat membuat pemakan cokelat
merasa nyaman.
Hasil penelitian California
University mengungkapkan bahwa tingkat stress
dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan
cokelat. Hal tersebut disebabkan karena
beberapa kandungan cokelat seperti kafein,
theobromine, methyl-xanthine, dan
phenylethylalanine dipercaya dapat memperbaiki
mood dan mengurangi kelelahan sehingga bisa
digunakan sebagai obat anti-depresi.

Penambahan gula, susu dan mentega yang
berlebihan pada permen cokelat dapat
menyebabkan kandungan kalori meningkat
sehingga secara tidak langsung dapat
membahayakan jantung. Kalori yang tinggi dapat
memicu kegemukan pada orang yang jarang
berolahraga. Sedangkan bagi pengidap diabetes,
peningkatan gula darah akibat kelebihan kalori
tidak bisa ditoleransi dengan produksi insulin
sehingga bisa membahayakan kesehatannya.
Struktur lemak dalam susu dan mentega yang
digunakan pada permen cokelat maupun cokelat
batangan bisa berubah selama pengolahan
sehingga menjadi lemak jahat. Lemak jahat
tersebut mudah menggumpal dalam darah yang
menyebabkan terjadi penyumbatan dan bisa
memicu serangan jantung. Dengan demikian
dibanding mengunyah permen lebih baik
mengkonsumsi minuman hangat dari cokelat
bubuk yang diproses dari cokelat hitam karena
memiliki kandungan flavanol yang paling tinggi bila
dibandingkan dengan jenis dan bentuk olahan
cokelat lainnya.

Gambar 3. Seduhan Bubuk Cokelat

Gambar 2. Buah kakao dan biji kakao
Manfaat cokelat bagi kesehatan cukup
banyak, namun akan berkurang manfaatnya bila
bubuk cokelat diolah menjadi permen cokelat
atau cokelat batangan yang ditambahkan gula,
susu dan mentega secara berlebihan.

Sebaiknya berhati-hati dengan cokelat yang
berharga murah/sangat murah yang bisa
dipastikan kualitasnya rendah. Cokelat kualitas
rendah memiliki kandungan kakao (biji cokelat)
sedikit rata-rata kurang dari 20%, bahkan ada
yang kurang dari 7%. Cokelat jenis ini kandungan
gulanya tinggi, kandungan lemak jenuh tinggi, dan
memakai minyak sayur terhidrogenasi (HVO)
sehingga dapat merusak gigi dan menimbulkan
gangguan kesehatan seperti penyakit diabetes.
(Dewi Listyati /dewi_listyati@yahoo.com)

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

45

