
 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Informasi Umum Tanaman Kopi 

 
Tanaman kopi termasuk dalam famili Rubiaceae dan terdiri atas banyak 

jenis, yakni Coffea arabica, Coffea robusta dan Coffea liberica. Tanaman kopi 

Robusta tumbuh baik di dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1000 m di 

atas permukaan laut dan daerah-daerah dengan suhu sekitar 20
o
 C. Untuk 

tanaman kopi arabika tumbuh di daerah-daerah yang lebih tinggi sampai 

ketinggian sekitar  

1700 m di atas permukaan laut dan daerah-daerah yang umumnya dengan 

suhu sekitar 10-16°C. Sedangkan tanaman kopi liberika dapat tumbuh di 

dataran rendah. 

 

Tanaman kopi dalam sistematikanya dalam dunia botani dapat diklasifikasi 

sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi     : Magnoliophyta 

Kelas      : Magnoliopsida 

Ordo       : Gentianales 

Famili     : Rubiaceae 

http://wapedia.mobi/id/Plant
http://wapedia.mobi/id/Flowering_plant
http://wapedia.mobi/id/Magnoliopsida
http://wapedia.mobi/id/Gentianales
http://wapedia.mobi/id/Rubiaceae
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Genus     : Coffea canephora       (Andrifah, 2012). 

Tanaman kopi (Coffea canephora) sebagian besar merupakan perkebunan 

rakyat dengan penerapan teknologi budidaya yang masih terbatas. Bila 

penerapan teknologi budidaya di perkebunan kopi rakyat tersebut 

diperbaiki, produksinya bisa ditingkatkan. Teknologi yang dianjurkan untuk 

diterapkan adalah teknologi budidaya kopi poliklonal. Ada empat faktor 

yang menentukan keberhasilan budidaya kopi, yaitu: (1) teknik penyediaan 

sarana produksi, (2) proses produksi/budidaya, (3) teknik penanganan pasca 

panen dan pengolahan (agroindustri), dan (4) sistem pemasarannya. 

Keempat-empatnya merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang 

harus diterapkan dengan baik dan benar (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 2008). 

 

2.2  Agroekosistem Tanaman Kopi 

 

Pertumbuhan dan produksi tanaman kopi sangat tergantung pada atau 

dipengaruhi oleh keadaan iklim dan tanah. Tanah yang dibutuhkan untuk 

tanaman kopi berbeda‐beda menurut keadaan dari mana asal tanaman itu. 

Pada umumnya tanaman kopi menghendaki tanah yang lapisan atasnya 

dalam, gembur, subur, banyak mengandung humus, dan permeable, atau 

dengan kata lain tekstur tanah harus baik. Akar tanaman kopi 

membutuhkan oksigen yang tinggi, yang berarti tanah dengan sistem 

drainase yang kurang baik dan tanah liat berat tidak cocok untuk 

pertumbuhan tanaman kopi. Selain itu tanaman kopi menghendaki kondisi 

tanah dengan reaksi yang agak asam dengan PH 5,5 ‐ 6,5. Tetapi hasil yang 
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lebih optimum sering kali diperoleh pada tanaman yang lebih asam dengan 

keadaan fisik yang baik (Rumah Kopi, 2012). 

Suhu mempunyai korelasi yang erat dengan ketinggian tempat, sehingga 

pengembangan tanaman kopi yang menghendaki suhu tertentu untuk masing-

masing jenis tanaman kopi perlu diketahui dengan baik. Kopi jenis robusta 

menghendaki tumbuh pada daerah dengan suhu rata-rata tahunan  sekitar 21-24
0
C. 

Faktor suhu berperan penting terhadap masa pertumbuhan vegetatif, makin tinggi 

elevasi akan makin lambat pertumbuhan kopi yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi umur tanaman kopi saat produktif. 

 

Tanaman kopi akan tumbuh baik bila suplai air cukup tersedia, walaupun 

kelembaban nisbi yang rendah. Udara yang sangat kering selama periode 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi akan menyebabkan penurunan 

hasil. Sebaliknya kelembaban nisbi yang berlebihan akan merangsang 

pertumbuhan jamur yang serius bagi tanaman kopi. Untuk itu upaya pengaturan 

kelembaban nisbi perlu dilakukan dengan mengatur naungan (Syamsulbahri, 

1996). 

 

2.3  Masalah Gulma di Perkebunan Kopi 

 

Masalah gulma di perkebunan kopi selalu dijumpai baik pada saat tanaman 

kopi masih muda (TBM) maupun pada saat tanaman kopi sudah dewasa 

(TM). Pekerjaan pengendalian gulma di perkebunan kopi menempati 

presentase cukup besar dibandingkan dengan seluruh volume pekerjaan di 

kebun. Di perkebunan besar, biaya pengendalian gulma pada tanaman kopi 
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dewasa berkisar antara 15 – 30 % dari biaya pemeliharaan tanaman. Gulma 

yang dominan di perkebunan kopi antara lain alang-alang (Imperata 

cylindrica), grinting (Cynodon dactylon), Ottochloa nodusa dari golongan 

rumput-rumputan, Cyperus rotundus, C. kyllingia dari golongan teki, dan 

Mikania micrantha dari golongan berdaun lebar. Pengendalian gulma dapat 

dilakukan secara mekanis, biologis, kimia ataupun secara terpadu (Bina 

UKM, 2010). Gulma penting pada pertanaman kopi menurut Tim Dosen IPB 

(2011) antara lain Imperata cylindrica, Mikania micrantha, Chromolaena 

odorata, Mimosa pudica, Borreria alata, Setaria plicata, dan Ageratum 

conyzoidesSedangkan menurut penelitian yang dilakukan Syawal (2006)  

gulma yang dominan pada awal maupun akhir penelitiannya adalah  

Borreria alata, Euphorbia hirta dan Cleome rutidospermae. 

 

Pada umumnya, kerugian akibat gulma lebih dirasakan pada perkebunan 

besar seperti perkebunan kopi. Hal ini erat kaitannya dengan faktor tenaga 

kerja dan mekanisasi yang terbatas yang menggunakan alat-alat pertanian. 

Kehadiran gulma pada suatu lahan pertanian menyebabkan berbagai 

kerugian di antaranya adalah (1) menurunkan angka hasil, akibat timbulnya 

persaingan, (2) menurunkan mutu hasil, bercampurnya biji gulma dengan 

biji tanaman, (3) menjadi inang alternatif hama atau patogen, (4) 

mempersulit pengolahan dan mempertinggi biaya produksi dan (5) 

mengandung zat beracun fenol yang membahayakan bagi tanaman budidaya 

(Triharso, 1994). 
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Secara kualitatif, Suprapto dan Yufdy (1987) dalam Daud (2008) 

menyatakan bahwa pengaruh buruk dari gulma pada tanaman yang kurang 

mendapat perawatan yang teratur adalah pertumbuhan tanaman terhambat, 

cabang produksi kurang dan pertumbuhan tanaman muda tidak normal 

serta daunnya benwarna kuning. Selain faktor kompetisi dan alelopati, 

keberadaan gulma di pertanaman dapat merupakan inang patogen atau 

hama bagi tanaman. Selain itu, tanaman kopi relatif kalah bersaing dengan 

gulma dalam mendapatkan unsur hara dari dalam tanah karena 

perakarannya dangkal (Zaenudin 1998 dalam Mahfud 2012). Gulma 

menurunkan laju pertumbuhan dan hasil kopi sampai 30% (Zaenudin 1987 

dalam Mahfud 2012). 

 

2.4  Pengendalian Gulma di Perkebunan Kopi 

 

Pada areal pertanaman kopi yang tumbuh tanpa naungan, maka akan 

didapati gulma golongan rumput dan herba yang tumbuh dengan cepat dan 

tinggi sehingga sulit untuk dikendalikan. Banyak pengelola kebun kopi di 

Amerika mengkombinasikan aplikasi herbisida dengan pengendalian 

mekanis untuk menekan gulma pada areal pertanaman (Nelson, 2008). 

Untuk mengendalikan gulma di perkebunan kopi dapat dilakukan 

penyiangan tiga kali (dua kali pada saat pemupukan dan sekali sesuai 

keadaan) (Puslit Koka, 1998b dalam Mahfud, 2012). Pengendalian kimia 

dilakukan dengan frekuensi 1-5 kali/tahun. Herbisida yang digunakan 

adalah herbisida glifosat. Untuk mengendalikan alang-alang digunakan dosis 

5 l/ha, sedangkan gulma umum 2-3 l/ha (Tim Dosen IPB, 2011). Herbisida 
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yang umumnya direkomendasikan untuk pertanaman kopi yaitu herbisida 

berbahan aktif glifosat, paraquat, sulfosat, dan amonium glufosinat (Komisi 

Pestisida, 2011). 

 

Pengendalian gulma dengan menggunakan senyawa kimia sangat diminati, 

terutama untuk lahan pertanian yang cukup luas. Senyawa kimia yang 

digunakan sebagai pengendalian gulma dikenal dengan nama herbisida. 

Penggunaan herbisida diupayakan agar tidak memberi pengaruh negatif 

pada tanaman budidaya, karena itulah diupayakan mencari senyawa-

senyawa yang bersifat selektif dan cara serta waktu pengaplikasian yang 

tepat (Sukman dan Yakup, 1995 dalam Nasution, 2009).  

 

Herbisida memiliki efektivitas yang beragam. Berdasarkan cara kerjanya, 

herbisida kontak mematikan bagian tumbuhan yang terkena herbisida, dan 

herbisida sistemik mematikan setelah diserap dan ditranslokasikan ke 

seluruh bagian gulma. Menurut jenis gulma yang dimatikan ada herbisida 

selektif yang mematikan gulma tertentu atau spektrum sempit, dan herbisida 

non selektif yang mematikan banyak jenis gulma atau spektrum lebar 

(Fadhly dan Tabri, 2007). 

 

Praktek penggunaan herbisida di lokasi pertanian terjadi karena 

kemampuan herbisida pada umumnya untuk mematikan beberapa jenis 

tumbuhan (gulma) tanpa menggangu jenis lain atau tanaman lain (tanaman 

pokok). Jika dibandingkan dengan pengendalian secara manual, biaya 

pengendalian akan semakin tinggi. Apalagi ketika kemampuan selektivitas 
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herbisida dapat ditingkatkan, maka akan mempermudah pengendalian 

gulma di lapangan (Muliyadi, 2005 dalam Barus, 2012). 

 

Djojosoemarto (2008)  menyatakan bahwa pemilihan jenis herbisida dan 

waktu aplikasi sangat menentukan keberhasilan pengendalian gulma, 

dimana sifat herbisida yang mematikan gulma adalah gabungan dari 

toksisitas dan persistensinya. Respon pertumbuhan tanaman terhadap 

herbisida berbeda-beda. Faktor yang harus diperhatikan ketika aplikasi 

herbisida adalah suhu, angin, dan kelembaban udara. 

 

2.5  Herbisida glifosat 

 

Herbisida berbahan aktif glifosat merupakan herbisida yang bersifat non 

selektif dan memiliki spketrum pengendalian yang luas. Gifosat juga bersifat 

sistemik sehingga akan ditanslokasikan ke seluruh bagian tanaman ketika 

diabsorbsi melalui daun. Senyawa glifosat sangat cepat ditranslokasikan dan 

bersifat tidak aktif di dalam tanah. Mekanisme kerja glifosat yaitu 

mempengaruhi aktivitas enzim EPSP sehingga menghambat sintesis asam 

aromatik penting yang diperlukan untuk biosintesis protein (Djojosumarto, 

2008; Nelson, 2008; Tomlin, 2009 ). Tanpa asam amino tersebut, tumbuhan 

tidak dapat mensintesis protein yang dibutuhkan untuk proses biologi yang 

dapat menyebabkan kematian tumbuhan. Glifosat tergolong pestisida yang 

resisten di alam, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat 

terdegradasi, yaitu dengan waktu paruh mencapai 100 hari (Cox, 2004). 
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Penelitian Girsang (2005) menyatakan bahwa pengaplikasian herbisida 

isospropilamina glifosat tidak efektif untuk mengendalikan gulma jenis 

pakisan (Nephrolepis biserrata), dan lebih efektif dalam mengendalikan 

gulma golongan graminae yakni Cyrtococcum acrescens dan Imperata 

cylindrica. 

 

 

                

                Gambar 1. Rumus Bangun Herbisida Glifosat (Tomlin, 2009). 

Glifosat efektif dalam mengendalikan berbagai gulma, termasuk rumput , 

berdaun lebar, dan tanaman berkayu. Hal ini memiliki efek yang relatif kecil 

pada beberapa spesies semanggi. Glifosat tersedia dalam beberapa formulasi 

untuk kegunaan yang berbeda, yaitu amonium garam, isopropil amina 

garam, glifosat 

asam - mandiri, sebagai garam amonium atau garam isopropil, kalium 

garam (Riadi, 2011). 

 

Glifosat merupakan herbisida yang termasuk dalam kelompok asam amino 

tersubstitusi dengan mekanisme kerja menghambat kerja enzim dan sintesis 

asam amino. Glifosat diabsorbsi oleh daun dan ditranslokasikan melalui 

floem ke jaringan meristem secara lambat, namun pada dosis yang tepat 

glifosat dapat mencapai organ tumbuhan bagian bawah seperti akar, umbi 

dan rimpang, sehingga efektif untuk mengendalikan gulma tahunan. Glifosat 

merupakan herbisida yang sangat larut dalam air karena terdapat beberapa 
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gugus yang dapat terionisasi. Gejala keracunan pada gulma yaitu daun 

menjadi layu, menguning, menjadi cokelat, mengering dan kemudian mati. 

Metabolisme atau degradasi glifosat dalam tumbuhan sangat lambat dan 

kecil, tetapi degradasi dalam tanah oleh mik roba sangat penting (Sriyani, 

2012). 

 

Ketika aplikasi herbisida glifosat terkena tanaman kopi, timbulnya 

kerusakan atau luka dapat terjadi. Kerusakan tersebut secara signifikan 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi dan mengurangi potensi 

hasil produksi. Hal tersebut juga dapat menyebabkan tanaman kopi terkena 

penyakit, termasuk kekurangan nutrisi, bercak daun Cercospora dan busuk 

akar. Kerusakan akibat glifosat dapat meluas dan seringkali menyebabkan 

masalah di perkebunan kopi (Nelson, 2008). 

Herbisida glifosat yang berspektrum pengendalian luas dapat 

mengendalikan gulma dari golongan daun lebar seperti Ageratum conyzoides, 

Borreria alata, Chromolaena odorata, Mikania michranta, Synedrella nodiflora 

dan Melastoma affiane serta gulma golongan rumput seperti Ottochloa nodosa, 

Ischaemum timorense, Axonopus compressus, dan Imperata cylindrica (Komisi 

Pestisida, 2011).                       

 

 

 


