
PENGEMBANGAN KUALITAS FRAGRANCE DAN FLAVOR
KOPI MELALUI PERENCANAAN KOMPOSISI TUMBUHAN

NAUNGAN DALAM BUDIDAYA WANATANI

Oleh

PUTRI AYU CHANIA DEWI

(Skripsi)

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2018



ABSTRAK

PENGEMBANGAN KUALITAS FRAGRANCE DAN FLAVOR KOPI
MELALUI PERENCANAAN KOMPOSISI TUMBUHAN NAUNGAN

DALAM BUDIDAYA WANATANI

Oleh

PUTRI AYU CHANIA DEWI

Daya kompetisi ekspor biji kopi sangat ditentukan oleh citarasa minumannya

terutama unsure fragrance dan flavor yang harus dibentuk dalam budidaya

ekologis alami, bukan melalui proses pabrikasi untuk merespon isu lingkungan

maupun ecolabelling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh budidaya ekologi salami terhadap fragrance dan flavor tanaman kopi di

KPHL Batutegi, HKM Sidodadi di Kecamatan Air Naningan, Tanggamus

Lampung.Budidaya ekologis pada penelitian ini diasumsikan sebagai fasevegetasi

tanaman kopi (pohon, tiang, pancang dan semai). Analisis data yang digunakan

adalah analisis regresilinear berganda untuk menguji pengaruh tanaman pada

setiap fasevegetasi terhadap fragrance dan flavor. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa budidaya ekologis yang berpengaruh nyata terhadap [1] fragrance adalah

fase pohon (durian), fase pancang (jambu), dan fase semai (bandotan, takelan,

cempaka, cengkeh, kakao, kentangan, kerinyuh, dan takelan) dan terhadap [2]
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flavor yaitu fase pohon (kemiri), fase pancang (jambu), dan fase semai (bandotan,

cempaka, kakao, cengkeh, kaliandra, kerinyuh, rambatan, paku, dan takelan).

Masyarakat wanatani diharapkan dapat menerapkan budidaya tanaman kopi

dengan mengombinasikan jeni stanaman yang berperngaruh nyata terhadap

peningkatan citarasa kopi.

Kata Kunci: budidaya ekologis, fragrance, flavor, kopi.



ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF QUALITY FRAGRANCE AND FLAVOR OF
COFFEE BY PLANNING COMPOSITION OF PLANTS IN WANATANI

CULTURE

By

PUTRI AYU CHANIA DEWI

The competitive power of coffee beans exports is was determined by the taste of

the drink, especially the fragrance and the flavor elements which must be formed

in natural ecological cultivation, not through the manufacturing process to respond

the environmental and ecolabelling issues. The purpose ot the research is to

understand the influence of the natural ecological cultivation on the fragrance and

flavor of coffee plants at protection FMU Batutegi, on Sidodadi social forestry in

Air Naningan Sub-district, Tanggamus Lampung. Ecological cultivation was

assumed as plant vegetation phase of coffee (Tree phase, pole phase, sapling

phase and seedling). This research was analyzed with multiple linear regressions

to test the influence of plants on each phase of the vegetation on fragrance and

flavor . The result showed that the ecological cultivation has significant effect on

[1] fragrance of tree phase (Durio zibetinus), sapling (Syzygium aqueum) phase,

and seedling phase (Ageratum conyzoides, Eupatorium riparium, Magnolia
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champaca, Syzygium aromaticum, Thebroma cacao, Borreira ri latifolia, and

Eupatorium perfoliatum,) as well as [2] tree phase flavor (Aleurites moluccana),

sapling (Syzygium aqueum), and phase of seedlings (Ageratum conyzoides,

Syzygium aromaticum, Thebroma cocoa, Magnolia champaca Calliandra

callothesus, Eupatorium perfoliatum, Mikania micrantha, Pteridophyta, and

Eupatorium riparium). The wanatani community wanatani can apply the coffee

cultivation by combining the types of plants that significantly effected towards the

increasing taste of coffee.

Keywords:coffee,ecological cultivation, flavor, fragrance.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biji kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai

ekonomis yang cukup tinggi di dunia setelah minyak bumi dan berperan penting

sebagai sumber devisa negara (Pelupessy, 2003).  Kopi dapat bersaing di pasar

internasional, peningkatan permintaan akan kopi di Indonesia dikarenakan kopi

Indonesia mempunyai banyak keunggulan adapun hal paling penting dalam

kualitas kopi adalah citarasa yang dikandungnya cukup kuat, unik dan khas.

Terdapat lebih dari 50 Negara tujuan ekspor kopi Indonesia dengan USA, Jepang,

Jerman, Italia, dan Inggris menjadi tujuan utama (AEKI, 2009). Oleh sebab itu,

perlu dilakukan penelitian mengenai tanaman ekologis yang paling sesuai untuk

menghasilkan mutu dan citarasa kopi terbaik (Towaha dkk, 2014).

Salah satu kopi unggulan yang ada di Indonesia dan paling banyak dibudidayakan

khususnya di daerah Provinsi Lampung kopi robusta. Kopi robusta komoditas

yang memiliki nilai stategis dalam rangka pemberdayaan ekonomi petani.

Provinsi Lampung yang merupakan produsen kopi terbesar kedua di Indonesia

setelah Sumatera Selatan, akan tetapi peringkat tersebut tidak diikuti dengan

kesejahteraan petani yang menanam kopi (Dirjen Perkebunan, 2015).
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Kopi yang dijual petani di Provinsi Lampung umumnya merupakan kopi mutu

non-grade (mutu asalan) (Incamilla dkk, 2015). Hal tersebut menyebabkan

rendahnya nilai jual kopi di pasaran. Mengingat kopi merupakan produk

pertanian yang mengandalkan aspek kualitas citarasa, maka sasaran akhir

budidaya kopi adalah produk biji bercitarasa tinggi yang ditentukan dengan uji

citarasa (Atmawinata, 2001; Purwanto dkk, 2015).

Baik citarasa maupun kualitas biji kopi dipengaruhi oleh ekologis tempat tumbuh

dan budidayanya. Citarasa yang dihasilkan pada suatu tempat atau daerah dengan

keadaan sistem ekologinya dapat berdampak pada citarasa kopi yang di

hasilkannya. Ada banyak jenis kopi yang beredar di pasaran, tetapi secara umum

yang terbesar adalah jenis arabika dan robusta. Kopi robusta memiliki

penampilan fisik, kesesuaian agroekologi (iklim dan ketinggian tempat), dan

penyajiannya yang berpengaruh terhadap citarasanya (Tarigan dkk, 2015).

Keadaan ekologis seperti elevasi, iklim, kesuburan tanah dan strata tanaman

naungan serta silvikultur dapat mempengaruhi kualitas kopi.  Diantara faktor

ekologis ini dapat mempengaruhi penampilan dan ukuran biji kopi, serta proporsi

biji kopong per tanaman.  Penampilan biji ini selain mempengaruhi kompetisi

pemasaran apalagi dalam pasar ekspor yang sangat melihat kualitas yang baik

(Dani dkk, 2013).  Selain kualitas biji dalam pasar ekspor citarasa juga memegang

peran yang sangat menentukan.  Citarasa sebagaimana kualitas biji, juga sangat

dipengaruhi oleh faktor ekologis selain faktor genetik.  Karakter penting dalam

penentuan kualitas biji kopi dan sangat berkaitan dengan harga kopi.  Kopi yang
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memiliki ukuran biji lebih kecil dihargai lebih rendah dibandingkan dengan kopi

yang memiliki ukuran biji lebih besar, (Nugroho dkk, 2012).

Flavor pada kopi dipengaruhi kandungan senyawa volatil yang dimiliki dan

dikeluarkan oleh kopi pada saat diseduh (Asiah dkk, 2017). Fragrance (bau dari

kopi ketika masih kering/bubuk). Flavor merupakan kombinasi yang dirasakan

pada lidah dan aroma uap pada hidung yang mengalir dari mulut ke hidung

(Purwanto dkk, 2015).

Sebagaiman diuraikan di atas belum banyak penelitian yang menunjukkan antara

kualitas citarasa kopi dengan faktor ekologi, bahkan belum ditemukan peneliti

yang mempublikasikan hasil penelitian yang menghubungkan citarasa dengan

faktor ekologis tanaman kopi. Kualitas citarasa kopi menjadi faktor penentu

keberhasilan ekspor kopi maka perlu untuk dilakukan penelitian yang mendasari

antara faktor ekologi dengan kedua penentu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang di

rumuskan adalah.

1. Bagaimana pengaruh budidaya ekologis alami terhadap fragrance dan flavor

tanaman kopi?

2. Bagaimana perencanaan pengembangan citarasa kopi melalui rekayasa faktor-

faktor ekologi tanaman.
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C.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh budidaya ekologis alami terhadap fragrance dan flavor

tanaman kopi.

2. Merancang perencanaan pengembangan kualitas citarasa kopi berdasarkan

rekayasa faktor-faktor ekologi tanaman.

D.  Kerangka Pemikiran

Perambah di Kawasan Hutan Lindung Batu Tegi mengelola kawasan hutan

lindung dengan sistem wanatani berupa kombinasi tanaman kehutanan dengan

tanaman pertanian contohnya kopi robusta, lada dan yang lainnya. Sistem

wanatani yang dilakukan oleh petani menjadi acuan bagaimana mengetahui

tingkat citarasa yang ada di dalam biji kopi tersebut. Kendala lain yang dihadapi

petani kopi ini yaitu belum mengetahui hubungan citarasa kopi dengan faktor

ekologis seperti elevasi, kemiringan lereng, jenis tanah, jenis naungan (fase

pohon, tiang, pancang dan semai).

Upaya untuk memperbaiki kualitas citarasa kopi yaitu dengan mencari hubungan

budidaya ekologis, dengan mencari hubungan antara setiap fase vegetasi dengan

fragrance (aroma bubuk kopi) dan flavor (aroma dan rasa pada saat sekali masuk

ke dalam mulut).

Perlu adanya perencanaan pengembangan citarasa biji kopi berdasarkan uji

citarasa yang dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
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Indonesia (Puslitkoka) Jember. Untuk mengetahui tingkat kualitas citarasa yang

akan dihasilkan, diperlukan adanya metode yang dapat memberikan penilaian

terhadap kualitas citarasa kopi, kriteria pada: kualitas citarasa biji kopi. Kualitasa

citarasa kopi meliputi: fragrance, flavor, body, rasio bitterness/sweetness, rasio

acidy/salty, after taste, balance, cleanness, dan uniformity. Hubungan antara

kualitas citarasa kopi, perlu dianalisis agar dapat menentukan hal apa saja yang

perlu diperhatikan dalam pola tanam wanatani yang ada di Batutegi yang meliputi

penambahan: jenis naungan, persen naungan dan tanaman fase bawah, serta kadar

hara tanah.

Berdasarkan hasil wanatani tersebut dapat diperoleh hasil produksi yang akan

diterima oleh perambah dengan tingkat harga tertentu, lebih baik dan dapat

menguntungkan meski mereka memakai lahan hutan untuk mengelola lahan

tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi petani untuk

mensejahterakan kehidupannya dan mampu mengembangkan kopi dengan baik.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 disajikan dalam bentuk kerangka pemikiran.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Pengembangan Kualitas Fragrance
dan Flavor Kopi melalui Perencanaan Budidaya Wanatani pada tahun
2017.

Belum Diketahuinya Hubungan Kualitas
Citarasa Berdasarkan Faktor Ekologis

Budidaya Kopi

Model Hubungan Kualitas
Citarasa Sebagai Fungsi dari

Faktor Ekologis

Uji Cita Rasa

Mencari Bentuk Hubungan Kualitas
Citarasa Berdasarkan Faktor Ekologis

Iklim dan Bentuk
Wilayah

Faktor Biotik Silvikultur

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengembangan Kualitas Citarasa Kopi Melalui Perencanaan
Budidaya Wanantani di Kawasan Hutan Lindung Batutegi



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Ekologis Pertanaman Kopi dan Kesejahteraan Petani

1. Perlakuan yang Ramah Ligkungan

Perlakuan yang ramah akan lingkungan dalam sistem ekologis yaitu dengan

melakukan pemangkasan.  Pemangkasan merupakan salah satu upaya

pengendalian secara kultur teknis yang dimaksudkan untuk memutus siklus hidup

hama utama pada tanaman kopi. Kelembaban yang lebih tinggi akan memicu

terjadinya serangan hama PBKo Hypothnemus hampei yaitu salah satu penyebab

utama penurunan mutu kopi, akibatnya banyak buah yang berlubang sehingga

berat buah merah menjadi lebih ringan sedang pada kelembaban yang lebih

rendah maka jumlah serangannya akan menurun sehingga buah merah lebih berat

(Kadir dkk, 2003).

2. Persyaratan Ekologis Pertanaman Kopi

2.1 Kopi

Di Indonesia kopi mulai dikenal pada tahun 1696, yang dibawa oleh VOC

(Vereenigde Oostindische Compagnie). Tanaman kopi di Indonesia mulai di

produksi di pulau Jawa, dan hanya bersifat coba-coba, tetapi karena hasilnya

memuaskan dan dipandang oleh VOC cukup menguntungkan sebagai komoditi
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perdagangan maka VOC menyebarkannya ke berbagai daerah agar para penduduk

menanamnya (Najiyanti dan Danarti, 2004).

2.2 Klasifikasi

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama

dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Konsumsi kopi

dunia mencapai 70% berasal dari spesies kopi arabika dan 26% berasal dari

spesies kopi robusta. Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di

Etopia. Namun, kopi sendiri baru dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman

tersebut dikembangkan di luar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan

Arab, melalui para saudagar Arab (Rahardjo, 2012).

Sistematika tanaman kopi robusta menurut Rahardjo (2012), adalah sebagai

berikut:

Kingdom : Plantae

Sub kingdom : Tracheobionita

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Sub Kelas : Astridae

Ordo : Rubiaceace

Genus : Coffea

Spesies : Coffea robusta

Kopi Robusta (Coffea canephora var Robusta (Priolli dkk, 2008) dan didukung

oleh sifat dapat membuahi sendiri (selfin compatible) (Lashermes dkk, 1996).
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2.3 Elevasi dan Iklim

Selain konstruksi tanah, petani di Sumberjaya telah menerapkan sistem

agroforestri baik sederhana maupun kompleks untuk mengelola kebun kopi

mereka. Sistem ini ditandai dengan penanaman tanaman buah-buahan, tanaman

kayu atau tanaman legum multiguna di antara tanaman kopi sebagai tanaman

pelindung (Agus dkk, 2002).

Konservasi air dan tanah diperoleh dari biaya yang digunakan petani dalam

penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Biaya tersebut diasumsikan sebagai biaya

produksi yang bisa dihemat petani dan penerimaan yang dapat digunakan petani

untuk kegiatan lain apabila petani tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida.

Konservasi air dan tanah juga dinilai dari biaya tenaga kerja yang petani

keluarkan untuk melakukan pencegahan erosi, seperti pembuatan gulud, teras,

gulma, rorak dan tanaman naungan. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh

petani tersebut diasumsikan sebagai modal yang dapat digunakan oleh petani

untuk melakukan kegiatan lainnya apabila mereka tidak melakukan pencegahan

erosi (Incamilla dkk, 2015).

Intensitas cahaya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap produksi dan

mutu fisik biji, sehingga pada budidaya kopi diperlukan adanya tanaman penaung.

Intensitas cahaya sedang berpengaruh positif untuk membentuk flavor, body,

quality after taste serta balance. Intensitas cahaya tinggi juga berpengaruh positif

untuk menciptakan aroma yang lebih kuat/tajam (Erdiansyah dan Yusianto, 2012).

Peubah cara pengolahan dan peubah iklim dapat menentukan citarasa biji kopi

(Wahyuni dkk, 2013).
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B. Analisis Mutu Fisik

Rahardjo (2012) menyatakan bahwa, kopi yang sudah dipetik harus segera

diolah lebih lanjut dan tidak boleh dibiarkan begitu saja selama lebih dari 12–

20 jam.  Bila kopi tidak segera diolah dalam jangka waktu tersebut maka kopi

akan mengalami fermentasi dan proses kimia lainnya yang bisa menurunkan

mutu dari kopi tersebut.  Apabila terpaksa belum diolah, maka kopi harus

direndam terlebih dahulu dalam air bersih yang mengalir.  Proses pengolahan kopi

dibagi menjadi dua yaitu proses olah kering (dry process) dan proses olah basah

(wet process) (Ciptadi dan Nasution, 1985).

Buah kopi atau kopi gelondong basah adalah buah kopi hasil panen dari kebun,

kadar airnya masih berkisar antara 60-65% dan biji kopinya masih terlindung oleh

kulit buah, daging buah, lapisan lendir, kulit tanduk, dan kulit ari

(Mulato dkk, 2005).

Nilai kadar air kopi Robusta dari kawasan produksi di Sumatera yang umumnya

memiliki kadar air pada kisaran 16%—18% sebagai akibat penundaan proses

pengeringan (Mulato dkk, 1993).

1. Penentu Kualitas Fisik Buah Kopi

1.1 Sortasi

Aspek proses produksi terpenting lainnya adalah sortasi. Sortasi dalam

pengolahan kopi secara basah dilakukan sebanyak dua kali. Pertama sortasi basah

dilakukan dengan tujuan untuk, memilih buah superior (warna merah, masak,
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bernas dan seragam), memisahkan buah inferior (cacat, pecah, terserang hama

penyakit, berwarna kuning atau hijau), memisahkan dan membuang kotoran

seperti daun, ranting, tanah, kerikil dan lain-lain. Sortasi buah dilakukan secara

manual dengan mengambil buah kopi atau kotoran lain yang tidak dinginkan,

selanjutnya buah kopi dimasukkan ke dalam bak yang diisi air (dirambang) untuk

memisahkan buah-buah kopi yang tidak bernas dengan jalan mengambil buah-

buah kopi yang mengapung /mengambang, (Arnawa dkk, 2010). Sortasi buah

merah dilakukan dengan merendam buah kopi dalam air, dan diambil buah merah

yang tenggelam. Pengeringan di bawah sinar matahari dilakukan sampai kadar air

mencapai +12%, (Purwanto dkk, 2015).

1.2 Pengeringan

Salah satu proses pengolahan biji kopi yang sangat penting dan krusial adalah

proses pengeringan karena hasil dari capaian proses pengeringan akan

menentukan kualitas biji kopi untuk proses berikutnya, termasuk mengolah biji

kopi. Buah kopi yang matang petik merah langsung dijemur. Kopi menjadi

hitam, namun tidak ada tanda terkena jamur yang biasanya berwarna putih seperti

bubuk (Arinal dkk, 2014).

Proses pengeringan dilakukan setelah pencucian untuk mengurangi

kandungan air dari dalam biji kopi yang semula 60-65% hingga menjadi 12%.

Pada kadar air ini, biji kopi relatif aman untuk dikemas dalam karung dan

disimpan di dalam gudang pada kondisi lingkungan tropis.  Proses pengeringan

dapat dilakukan dengan cara penjemuran, mekanis dan kombinasi keduanya
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(Clifford dan Wilson 1985; Mulato dkk, 2005; Najiyati dan Danarti 2006).

Penjemuran merupakan cara yang mudah dan murah untuk pengeringan biji kopi.

Jika cuaca memungkinkan, proses pengeringan sebaiknya dipilih dengan cara

penjemuran penuh (full sun drying) hingga kadar air 20-25% kemudian

dilanjutkan dengan pengering mekanis untuk menjaga kontinuitas sumber panas.

Pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. pengeringan dengan sinar matahari, dengan cara semua biji kopi diletakkan

dilantai penjemuran secara merata.

2. pengeringan dengan menggunakan mesin pengering, dimana pada mesin

pengering tersebut terdiri atas tromol besi dengan dindingnya berlubang –

lubang kecil (Aak, 1980).

a. Pengeringan Alami

Proses dalam pengeringan secara alami sebaiknya dilakukan dilantai semen,

anyaman bambu, atau tikar. Kebiasaan menjemur kopi di atas tanah akan

menyebabkan kopi menjadi kotor dan terserang cendawan

(Najiyati dan Danarti, 2004).

Cara penjemuran kopi yang baik adalah dihamparkan di atas lantai dengan

ketebalan maksimum 1.5 cm atau sekitar 2 lapisan. Setiap 1–2 jam hamparan

kopi di bolak-balik dengan menggunakan alat menyerupai garuh atau kayu

sehingga keringnya merata. Bila matahari terik penjemuran biasanya berlangsung

selama 10–14 hari namun bila mendung biasanya berlangsung 3 minggu

(Najiyati dan Danarti, 2004).
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b. Pengeringan Buatan

Pengeringan secara buatan biasanya dilakukan bila keadaan cuaca cenderung

mendung. Pengeringan buatan memerlukan alat pengering yang hanya

memerlukan waktu sekitar 18 jam tergantung jenis alatnya. Pengeringan ini

dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, pemanasan pada suhu 65-100 oC

untuk menurunkan kadar air dari 54% menjadi 30%. Tahap kedua pemanasan

pada suhu 50–60 oC untuk menurunkan kadar air menjadi 8-10%

(Najiyati dan Danarti, 2004).

2. Pembuatan Kopi Bubuk

2.1 Penyangraian

Penyangraian biji kopi merupakan suatu proses yang penting dalam industri

perkopian yang amat menentukan mutu minuman kopi yang diperolehnya. Proses

ini mengubah biji-biji kopi mentah yang tidak enak menjadi minuman dengan

aroma dan citarasa lezat. Suharyanto dan Mulato (2007), menyatakan

penyangraian biasanya dilakukan pada tekanan atmosfer, sebagai media pemanas

biasanya digunakan udara pemanas atau gas-gas hasil pembakaran. Panas juga

diperoleh dengan mengadakan kontak antara kopi beras dengan permukaan metal

yang panas. Setelah perlakuan pendahuluan untuk menghilangkan kandungan air.

Tingkatan penyangraian terdiri dari: light roast (sangrai cukupan), medium
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roast (sangrai sedang), dark roast (sangrai matang). Cara penyangraian yang

berlainan ini selain berpengaruh terhadap citarasa, juga turut menentukan warna

bubuk kopi yang dihasilkan.

2.2 Penggilingan (Penumbukan)

Penggilingan adalah proses pemecahan butir-butir kopi yang telah direndang

untuk mendapatkan kopi berukuran maksimum 75 mesh. Ukuran butir-butir

(partikel-partikel) bubuk kopi berpengaruh terhadap aroma kopi. Secara umum

semakin kecil ukurannya maka rasa dan aromanya semakin baik. Hal ini

dikarenakan sebagian besar bahan yang terdapat di dalam bahan kopi dapat larut

dalam air ketika diseduh (Najiyati dan Danarti 2006).

3. Penentu Kualitas Cita Rasa

Kualitas cita rasa kopi dapat berbeda untuk setiap konsumen ataupun negara. Cita

rasa termasuk dalam sifat-sifat organoleptik yang dapat diukur dengan indera dan

dapat dipengaruhi oleh sifat fisik, kimiawi, faktor-faktor agronomi dan teknologis.

Penilaian kualitas citarasa tergantung pada evaluasi sensorik (Novita dkk, 2010).

Penilaian kualitas organoleptik kopi membutuhkan latihan, terutama flavor dari

secangkir kopi yang merupakan kombinasi komponen multiaromatik pada kopi.

Kondisi lingkungan tumbuh kopi robusta di setiap daerah sentra produksi beragam

sehingga menghasilkan mutu dan citarasa yang berbeda antara satu dengan

lainnya (Towaha dan Soetriono, 2009).
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Sampel biji kopi secara acak diambil 300 g kemudian disangrai pada suhu 175–

200 °C hingga diperoleh biji kopi sangrai medium kemudian digiling. Penilaian

fragrance dilakukan dengan menghirup udara didekat bubuk kopi dalam

mangkuk. Air mendidih (+ 100 °C) dituang ke dalam mangkuk berisi bubuk kopi,

ditutup dan dibiarkan terendam sekitar 3 menit hingga terbentuk lapisan bubuk

pada permukaan mangkuk kemudian diaduk perlahan (break) sambil dicium

baunya kuat-kuat untuk menilai aromanya (SCAA, 2015).

Setelah partikel kopi yang mengambang dibuang dan ditunggu hingga agak dingin

(± 50 °C), dilakukan penilaian flavor dengan mencicipi seduhan menggunakan

sendok khusus. Dengan hirupan yang kuat cairan akan memenuhi seluruh

permukaan lidah, ditahan 3–5 detik hingga syaraf pengecap akan menangkap rasa

manis, asin, asam dan pahit. Diamati pula karakter aftertaste, acidity, dan

bitterness.  Proses pengujian dilakukan tiga sampai lima kali untuk mendapatkan

kesan yang tepat. Penilaian profil citarasa menggunakan formulir yang merujuk

pada SCAA cupping form.  Penilaian yang dilakukan meliputi intensitas

(ketajaman) dan kualitas citarasa dengan skala 0–10 (SCAA, 2015).

C. Penelitian Terkait

Pengujian citarasa kopi dilakukan dalam rangka penilaian secara objektif

sekaligus memberikan gambaran dasar profil citarasa dalam terminologi yang

sudah ditetapkan. Biji kopi yang kurang baik akan sedikit mengembang (nilai

apparent swelling rendah) (Nugroho dkk, 2012).
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Penilaian cita rasa seduhan kopi dapat dilakukan secara sederhana melalui uji

organoleptik dengan mengamati keasaman (acidity), body, dan perisa (flavour).

Acidity dan body dinilai berdasarkan intensitasnya, mulai dari tajam (pointed),

penuh (full), sedang (medium), ringan (light), sampai kurang (lacking)

(Yusianto dkk, 2005).

Kenaikan harga pada umumnya disebabkan oleh peningkatan mutu kopi yang

sangat ditentukan pada proses usahataninya.  Mutu yang baik membuat kopi

Indonesia dapat bersaing di pasar internasional.  Dengan demikian, kopi memiliki

peluang pasar yang baik bila dilihat dari nilai ekspor, volume ekspor dan

konsumsi (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015).

Da-Silva dkk (2005); Geromel dkk (2008); Joet dkk (2010), menyatakan bahwa

mutu dan citarasa kopi dipengaruhi oleh klon/varietas, agroekologi (jenis tanah,

elevasi, iklim, pemupukan), waktu panen, metode pemetikan, pengolahan, dan

penyimpanan.

D. Penentuan Stratifikasi Tajuk

Stratifikasi tajuk ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

a. Stratum A merupakan lapisan teratas yang terdiri dari pohon-pohon yang tinggi

totalnya lebih dari 30 m.

b. Stratum B terdiri dari pohon-pohon yang tingginya 20--30 m.

c. Stratum C terdiri dari pohon-pohon dengan tinggi 4--20 m

d. Statum D terdiri dari tumbuhan dengan tinggi 1--4 m.
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e. Stratum E yaitu tajuk paling bawah (lapisan kelima dari atas) yang dibentuk

oleh spesies-spesies tumbuhan penutup tanah (ground cover) yang tingginnya

kurang dari 1 meter (Indriyanto, 2006).



III.  METODE PENELITIAN

A.  Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kelola KPHL Batutegi, mencakup HKM

Sidodadi yang ada di Kecamatan Air Naningan pada bulan Juni-Juli 2017.

Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2.  Peta Penggunaan Lahan Wilayah Studi Hasil Interpretasi Citra
Landsat.
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B. Objek dan Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemodelan untuk mencari hubungan

antara faktor-faktor ekologis dengan kualitas citarasa kopi. Adapun untuk

menguji hipotesis dilakukan pengumpulan data melalui survei, survei dilakukan

menurut jelajah lapang ini menggunakan metode survei dengan pemilihan lokasi

dan berdasarkan jarak elevasi sekitar 25m mulai dari elevasi 1.200 mdpl-1400

mdpl agar contoh dijamin merata maka diperlukan 15 titik sampel. Penetapan

pohon contoh menggunakan metode survei dengan kriteria pertumbuhan dan

jumlah dompolan buah seragam (Towaha dkk, 2015).

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat tulis, kamera,

baskom berisi air, amplop kertas, printer, kantong plastik, timbangan dan minitab

version 16.

C. Jenis Data yang Dikumpulkan

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengukuran langsung.

Jenis data primer yang dikumpulkan adalah data mengenai kondisi lahan, pola

Wanatani yang diterapkan, hasil yang di peroleh, penerimaan dan biaya produksi

yang dikeluarkan pada tanaman Wanatani di lahan hutan lindung Batutegi. Survei

dilakukan terhadap lahan petani yang akan dijadikan sebagai sampel, kemudian

melakukan wawancara secara langsung dengan petani yang menanam kopi
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mengenai asal-usul kopi, usia tanaman kopi, varietas yang digunakan, dan lain-

lainnya. Kemudian menetapkan lahan yang sesuai sebagai plot percobaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam bentuk catatan tertulis

dan diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya mendukung data primer.  Data

sekunder yang dikumpulkan berupa monografi tempat penelitian.

D.  Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi dilakukan pada tiap titik pengamatam menurut elevasi, tiap titik

dilakukan pembuatan plot sampel untuk mengukur proporsi naungan dan

menentukan jenis naungan baik starata pohon, tiang, pancang dan semai. Pada

masing-masing plot contoh akan dibuat 4 subplot yang berukuran 20x20 untuk

pengumpulan data fase pohon, 10x10 untuk pengumpulan data fase tiang, 5x5

untuk pengumpulan data fase pancang, 2x2 untuk pengumpulan data fase semai

dan tumbuhan bawah. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel kopi dan

sampel tanah.  Persisnya 3 plot tiap titik pengamatan untuk diambil secara

komposit, dapat dilihat pada Gambar 3.
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Arah Rintis

Gambar 3. Desain Petak Contoh dengan Metode Stratifikasi Sampling.

Keterangan:
Petak A = petak berukuran 20m x 20m untuk pengamatan fase pohon (pohon

dengan diameter batang ≥ 20cm).
Petak B = petak berukuran 10m x 10m untuk pengamatan fase tiang (pohon

dengan diameter batang 10-19 cm).
Petak C = petak berukuran 5m x 5m untuk pengamatan fase pancang (pohon

dengan diameter batang < 10cm).
Petak D = petak berukuran 2m x 2m untuk pengamatan fase semai (anakan pohon

dengan tinggi ≤ 1,5 m)

2. Analisis Laboratorium

Analisis laboratorium yang dilakukan meliputi, analisis kualitas citarasa kopi.

Analisis kualitas fisik biji kopi dilakukan di Laboratorium Silvikultur, Fakultas

Pertanian dan Pengujian citarasa (cupping test) yang dilakukan di Laboratorium

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Jember.

Pada pengamatan pengujian kualitas uji citarasa yang dilakukan oleh 10 orang

profesional yaitu dengan mengirimkan sample buah kopi kering ke Pusat

Penelitian Kakao dan Kopi  Indonesia di Jember. Dalam proses untuk mengetahui

fragrance biji kopi yang diisi kemangkuk lalu digrider, pada saat penggilingan ini

seorang cupper akan merasakan aroma yang ditimbulkan saat pengrenderan

hampir bisa diprediksikan akan aroma kopi tersebut, manis, asem ataupun bau-bau

A

BC
D

A

B

A

C
D

BCD
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tak sedap. Sedangkan flavor dirasakan pada lidah sekaligus pada hidung, flavor

akan menentukan nilai pada kualitas dan kompleksitas, (SCAA, 2015).

Penilaian citarasa seduhan kopi secara ujicitarasa (cupping test) mengacu kepada

standar Speciality Coffee Association of America/SCAA oleh minimal 3 orang

panelis ahli/terlatih (Lingle, 2001; SCAA, 2009a).  Unsur citarasa yang dinilai

meliputi aroma (bau aroma saat diseduh), flavor (rasa dilidah), body (kekentalan),

acidity (keasaman), aftertaste (rasa yang tertinggal dimulut), sweetness (rasa

manis), balance (aspek keseimbangan rasa), clean cup (kesan rasa umum),

uniformity (adanya keseragaman rasa dari tiap cangkir), dan overall (aspek rasa

keseluruhan). Skor dan notasi citarasa terbagi menjadi empat kelompok: 6,00–

6,75 = good; 7,00–7,75 = very good; 8,00–8,75 = excellent; 9,00–9,75 =

outstanding. Apabila nilai total skor citarasa seduhan ≥ 80 (pada skala 100) maka

dapat dikategorikan sebagai kopi spesialti (SCAA, 2009b). Adapun penilaian

karakter rasa kopi mengacu kepada diagram coffee tasters flavor wheel (SCAA,

1995; Caspersen, 2012).

Pengujian kualitas uji citarasa yang akan dilakukan oleh profesional yaitu dengan

mengirimkan sample buah kopi kering ke Pusat Penelitian Kakao dan Kopi

Indonesia di Jember.

E.  Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pemanenan buah kopi dilakukan pada bulan Juni-Juli 2017 saat buah kopi matang

secara manual. Sortasi buah merah dilakukan dengan merendam buah kopi dalam
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air, dan diambil buah merah yang tenggelam. Pengeringan di bawah sinar

matahari dilakukan sampai kadar air mencapai +12% (Arnawa dkk, 2010).

Data hasil survei lapangan tentang jenis-jenis tanaman naungan yang berhasil di

identifikasi di lapangan kemudian ditabulasi berdasarkan plot sampel maupun

nama setiap spesies dalam  bahasa Indonesia dan dipadankan dengan Bahasa

Latin disertai masing-masing familinya. Demikian juga hasil uji citarasa

minuman kopi khususnya elemen fragrance dan flavor ditabulasi berdasarkan plot

sampel kopi diambil di lapangan.

1. Model Pengaruh Jenis Tanaman terhadap Kualitas Fragrance

Model hubungan linier pengaruh dari faktor-faktor ekologis tempat tumbuh

tanaman kopi terhadap terbentuknya kualitas fragrance secara rinci diungkapkan

dalam model-model berikut: (Law dan Kelton, 1991).

Pengaruh Spesies Fase Pohon pada Fragrance

[FRG1]i= α0 + α1[MANGI]i +α2[SHOREA]i +α3[DURIO]i+ α4[FISCUS]i+ α5[ALEUR]i +
α6[PARKIA]i + α7[DALBER]i + α8[OITECH]i + α9[PARSEA]i+ α10[SCHIMA]i +
α11[HISBISC]i + α12[SWIET]i+ α13[PARASE]i + α14[GMELINA]i+ α15[VITEX]i+
α16[MASEO]i+ξi

Pengaruh Spesies Fase Pancang pada Fragrance

[FRG2]i=  β0 + β1[DURIO]i + β2[FICUS]i + β3[GLIRIS]i +β4[DALBER]+ + β5[OITECH]i +
β6[THEOBRO]i + β7[PSIDIUM]i + πi

Pengaruh Spesies Fase Tiang pada Fragrance

[FRG3]i=  γ0 + γ1[DURIO]i + γ2[FICUS]i + γ3[PARKIA]i + γ4[ERYTH]+ γ5[LEUCA]i +
γ6[DALBER]i + γ7[OITECH]i + γ8[TECHTON] + γ9[PARSEA]i + γ10[SCHIMA]i +
γ11[HISBISC]i + γ12[SWIET]+ ρi

Pengaruh Spesies Fase Semai pada Fragrance

[FRG4]i=λ0 + λ1[MIKAN]i +λ2[EUPAR]i + λ3[COLOC]i +λ4[EUPAT]+ λ5[CRASS]+λ6[DURIO]i
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+λ7[IPOMO]i + λ8[TETRA]i+ λ9[FISCUS]i + λ10[DALBER]i + λ11[CALLIAN]i +

λ12[MIMOSA]+ λ13[POGONA]i+ λ14[THEOBR]i + λ15[SWIET]i +λ16[PSIDIUM]i +
λ17[PTERID]i + λ18[BORREI]i + λ19[CURCU]+ σi

Keterangan :
[FRAG1,2,3,4] = Nilai fragrance sebagai respon dari fase: 1=pohon, 2=tiang, 3=pancang, dan 4= semai

α0sampai
α16

= parameter model [FRG1] ξi = residu model [FRG1]

β0sampai
β7

= parameter model [FRG2] πi = residu model [FRG2]

γ0sampai
γ12

= parameter model [FRG3] ρi = residu model [FRG3]

λ0 sampai
λ19

= parameter model [FRG4] σi = residu model [FRG4]

i = nomer sampel i=1,2,3...,15 Simbol
lian

= Tabel 1 Kolom 4

2. Model Pengaruh Jenis Tanaman terhadap Kualitas Flavor

Sedangkan model hubungan linier pengaruh dari faktor-faktor ekologis tempat

tumbuh tanaman kopi terhadap terbentuknya kualitas flavor secara rinci

diungkapkan dalam model-model berikut: (Law dan Kelton, 1991).

Pengaruh Spesies Fase Pohon pada Flavor

[FLAV1]i= χ0 + χ1[MANGI]i +χ2[SHOREA]i +χα3[DURIO]i + χ4[FISCUS]i+ χ5[ALEUR]i +
χ6[PARKIA]i

+ χ7[DALBER]i + χ8[OITECH]i + χ9[PARSEA]i+ χ10[SCHIMA]i + χ11[HISBISC]i

+ χ12[SWIET]i+ χ13[PARASE]i + χ14[GMELINA]i+ χ15[VITEX]i+ χ16[MASEO]i+Ӡi

Pengaruh Spesies Fase Pancang pada Flavor

[FLAV2]i= ψ0 + ψ1[DURIO]i +ψ2[FICUS]i + ψ3[GLIRIS]i +ψ4[DALBER]+ ψ5[OITECH]i

+ψ6[THEOBR]i + ψ7[PSIDIUM]i + Ӟi

Pengaruh Spesies Fase Tiang pada Flavor

[FLAV3]i= Ω0 + Ω1[DURIO]i +Ω2[FICUS]i + Ω3[PARKIA]i +Ω4[ERYTH]+ Ω5[LEUCA]i

+Ω6[DALBER]i + Ω7[OITECH]i +Ω8[TECHTON] + Ω9[PARSEA]i +Ω10[SCHIMA]i +
Ω11[HISBISC]i +Ω12[SWIET]+ ώi

Pengaruh Spesies Fase Semai pada Flavor

[FLAV4]i=ф0 + ф1[MIKAN]i +ф2[EUPAR]i + ф3[COLOC]i +ф4[EUPAT]+
ф5[CRASS]+ф6[DURIO]i

+ф7[IPOMO]i + ф8[TETRA]i+ ф9[FICUS]i +ф10[DALBER]i + ф11[CALLIAN]i

+ф12[MIMOSA]+ ф13[POGONA]i+ф14[THEOBR]i + ф15[SWIET]i +ф16[PSIDIUM]i

+ф17[PTERID]i + ф18[BORREI]i +ф19[CURCU]i+ Ӫi
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Keterangan :

[FLAV1,2,3,4] = Nilai flavor sebagai respon dari fase: 1=pohon, 2=tiang, 3=pancang, dan 4= semai
χ0 sampaiχ16 = parameter model [FLAV1] Ӡi = residu model [FLAV1]
ψ0sampai ψ7 = parameter model [FLAV2] Ӟi = residu model [FLAV2]

Ω0 sampaiΩ12 = parameter model [FLAV3] ώi = residu model [FLAV3]
ф0sampaiф119 = parameter model [FLAV4] Ӫi = residu model [FLAV4]

i = nomer sampel i=1,2,3...,15 simbol lain = Tabel 3 Kolom 4
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji citarasa kopi berdasarkan budidaya ekologis, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. fragrance citarasa minuman kopi secara nyata sampai sangat nyata

ditingkatkan oleh jenis tumbuhan, a. Semai (bandotan, kakao, dan kerinnyuh

dengan taraf nyata 5%, cempaka, kentangan, takelan dan paku dengan taraf

nyata 10%), (5%). b. Pancang (jambu taraf nyata 10%), c. Pohon (durian

dengan taraf nyata 10%). Flavor citarasa minuman kopi secara nyata sampai

sangat nyata ditingkatkan oleh jenis tumbuhan, a. Semai (bandotan, cempaka,

cengkeh kakao, kerinnyuh, dan rambatan sengan taraf nyata 5%, sedangkan

takelan, kaliandra, dan paku taraf nyatanya hanya 10%), b. Pancang (jambu

10%), dan c. Pohon (kemiri 5%).

2. perencanaan pengembangan kualitas citarasa minuman kopi yaitu dengan

menerapkan model wanatani kopi dalam kawasan hutan produksi, pengkayaan

dan penjarangan jenis strata. Jika wanatani di dalam kawasan hutan lindung

cukup dengan pengkayaan dan penjarangan jenis fase sesuai dengan minat

pasar negara yang dituju.
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B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disarankan:

1. perlu diterapkan hasil dari penelitian ini agar dapat membantu petani agar tidak

memakai pupuk dalam kawasan hutan lindung.

2. perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap citarasa minuman kopi dengan

jenis naungan, agar nantinya citarasa minuman kopi lebih dapat menarik

penikmat kopi dalam kawasan Nasional maupun Internasional.
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