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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teoritis 

1. Perkebunan dan Tanaman Kopi 

a. Definisi Perkebunan dan Tanaman Kopi 

Perkebunan menurut Hasibuan (2012:3) adalah usaha 

dalam pembudidayaan tanaman yang menghasilkan komoditi-

komoditi perkebunan, termasuk usaha lanjutan dalam 

menghasilkan produk turunan dan produk sampingannya. Proses 

ini dilakukan melalui sederetan usaha perkebunan, meliputi 

pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, pengangkutan, dan 

pengolahan hasil panen, termasuk pengembangan produk dan 

penyerahan hasil kepada pelanggan. 

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian 

Republik Indonesia mengelompokan perkebunan kedalam tiga 

jenis pengusahaannya, yaitu perkebunan rakyat (PR), perkebunan 

besar negara (PBN), dan perkebunan besar swasta (PBS). 

Perkebunan rakyat (PR) adalah usaha perkebunan yang 

diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perorangan, 

tidak memiliki badan hokum yang berakta notaris, dengan luas 

tanaman yang diusahakan berkisar antara <1 (satu) hektar hingga 

>100 (seratus) hektar, dan hanya menghasilkan bahan olahan dari 

komoditi perkebunan. Perkebunan besar (PB) adalah usaha 
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perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial 

oleh perusahaan negara (PBN) dan perusahaan swasta nasional 

dana sing (PBS) yang berbadan hokum dan berakta notaris yang 

disahkan Menteri Kehakiman, luas tanaman yang diusahakan 

dalam skala yang besar untuk mencukupi kebutuhan menghasilkan 

komoditi perkebunan. 

Kopi menurut Rahardjo (2012:7) merupakan komoditas 

rakyat yang sudah cukup lama dibudidayakan dan mampu menjadi 

sumber nafkah bagi petani kopi Indonesia. Dalam Peraturan 

Menteri Pertanian (2013) Kopi merupakan salah satu komoditi 

perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia 

yaitu sebagai penghasil devisa negara, penyedia lapangan kerja, 

memelihara konservasi lingkungan, sumber bahan baku industri 

makanan dan minuman serta sumber pendapatan petani. 

b. Karakteristik Lahan Perkebunan Kopi 

 Perakaran tanaman kopi menurut Rukmana (2014:90) relatif 

dangkal sehingga peka terhadap kondisi lapisan tanah paling atas. 

Jenis tanah yang cocok untuk tanaman kopi adalah tanah andosol, 

latosol, dan podsolik merah kuning (PMK) dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Tanah andosol ditandai dengan solum yang tebal (100 – 225 

cm), berwarna hitam atau kelabu sampai cokelat tua, 

berstruktur remah dengan tekstur debu atau lempung berdebu 
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sampai lempung, pH cukup baik antara 5,0 - 7,0 dan 

konsistensinya gembur. 

2. Tanah latosol ditandai dengan solum yang dalam (1,5 – 10m)   

berwarnah merah atau cokelat sampai kuning, bertekstur liat, 

remah dan konsisten gembur, mempunyai pH antara 4,5 – 6,5, 

kandungan bahan organik antara 3 – 10%, serta produktivitas 

sedang sampai tinggi. 

3. Tanah podsolik merah kuning (PMK) mempunyai solum tanah 

agak tebal (1 – 2m), warna merah sampai kuning, tekstur 

lempung berpasir sampai lempung berliat, konsistensi gembur 

di lapisan atas dan teguh di lapisan tanah bawah, tanah sangat 

masam sampai masam (pH anatara 3,5 – 5,0), dan 

produktivitas tanah rendah sampai sedang. 

 Adapun persyaratan tanah yang lainnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Tanah cukup dalam dengan kedalaman efektif >100cm. 

2) Tanah subur, gembur, mengandung bahan organik paling 

sedikit 3% dan cukup tersedia unsur hara kalium (K). 

3) Tata udara (aerasi) dan tata air (drainase) yang baik serta 

cukup tersedia air. Pada tanah yang aerasi dan drainasenya 

kurang baik akan menyebabkan perakaran tanaman kopi 

menderita sehingga tanaman menjadi kerdil dan 

kekuning-kuningan. 



12 
 

4) Mempunyai derajat keasaman tanah (pH) antara 5,5 – 6,5. 

c. Faktor yang dapat mempengaruhi produksi 

 Produktivitas menurut Reijntjes, Haverkort dan Waters-

Bayer (1999:33) merupakan hasil persatuan lahan, tenaga kerja, 

modal (misalnya ternak, uang), waktu atau input lainnya (misalnya 

uang tunai, energi, air, dan unsur hara). Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi terhadap produksi pertanian menurut Banowati dan 

Sriyanto (2013:35) secara umum terbagi atas faktor genetic, faktor 

alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor manajemen. 

1. Genetik 

 Peranan penting dari faktor genetik adalah 

kemampuan suatu tanaman untuk bertahan dari serangan hama 

penyakit, kekeringan dan untuk berproduksi tinggi. Tanaman-

tanaman ini dipilih dari pohon induk potensial yang menjadi 

bibit tanaman unggulan. 

2. Alam/Lingkungan 

 Alam atau lingkungan didefinisikan sebagai 

persyaratan atau kondisi mutlak yang dapat berpengaruh 

terhadap kehidupan dan perkembangan tumbuhan. Diantara 

faktor-faktor alam atau lingkungan tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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3. Tenaga Kerja 

 Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti 

memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam analisis 

ketenagakerjaan di bidang pertanian, penggunaan tenaga kerja 

dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja. Curahan 

tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif 

yang dipakai. 

4. Modal 

 Faktor modal merupakan unsur yang sangat penting 

dalam pertanian sebab tanpa modal segalanya tidak akan 

berjalan. Modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal 

tetap dan modal berjalan. Modal tetap (misalnya lahan/tanah) 

tidak akan habis dalam satu kali penggunaan atau produksi. 

Sedangkan modal berjalan (uang tunai, pupuk, tanaman) 

dianggap habis dalam satu kali produksi. 

5. Manajemen 

 Manajemen sangat penting peranannya apabila 

dikaitkan dengan efesiensi. Artinya, walaupun produksi tanah, 

pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan modal dirasa cukup, 

tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka produksi yang 

baik dan tinggi tidak akan tercapai. Manajemen diperlukan 

untuk efesiensi penggunaan modal, meliputi kemampuan 
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untuk menentukan, mengorganisasi, mengordinasi, dan 

menghasilkan produk seperti yang diharapkan. 

d. Faktor-faktor geografis yang dapat berpengaruh 

1. Hubungan Iklim dengan Vegetasi 

 Iklim memiliki peranan penting menurut Daldjoeni 

(2014: 142) dalam pertumbuhan aneka jenis tanaman dan 

memiliki hubungan yang sangat erat antara keduanya. Panas, 

kelembapan udara, dan sinar matahari, tanpa adanya unsur-

unsur tersebut pertumbuhan tanaman akan terhenti, meskipun 

ada beberapa tanaman yang dapat menyesuaikan dirinya 

sehingga dalam periode yang lama dapat juga bertahan hidup 

tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. 

 Faktor-faktor penting yang menentukan tumbuhnya 

tanaman adalah curah dan suhu, sedangkan pembagiannya 

dalam musim-musim dan sepanjang tahun, serta kombinasinya 

antar kedua perlu diperhatikan, kelembapan udara, angina dan 

sinar matahari juga berperan sedang gejala rangkap yang 

dinamakan evapotranspirasi dapatlah menjadi indicator iklim. 

a) Peranan Suhu Terhadap Tanaman 

 Peranan suhu menurut Aak (1983:22) dibagi ke 

dalam tiga kategori, yaitu: 
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1) Suhu Tertentu untuk Kehidupan Tanaman 

 Titik 0 bagi tanaman: pada suhu dibawah 0 derajat, 

pertumbuhan tanaman akan berhenti, biji-biji tidak 

akan berkecambah. Setiap biji tanaman memiliki 

suhu kekuatan berkecambah yang berbeda-beda. 

Suhu minimum bagi tanaman: setiap tanaman tidak 

dapat berkembang pada suhu dibawah derajat 

minimal. Misalkan pada masa berbunga, jagung 

membutuhkan suhu minimal 10°C, sedangkan jagung 

tua membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Suhu 

optimal bagi tanaman: kecepatan tumbuh tanaman 

tergantung dari suhu yang dibatasi oleh suhu 

maksimal, di atas suhu maksimal tanaman sudah 

tidak akan tumbuh lagi. 

2) Suhu Kritis 

  Pada umumnya tanaman tidak akan tumbuh 

lagi di bawah 0 derajat, bila suhu menurun lagi 

tanaman akan mati, ini dinamakan suhu kritis rendah. 

Tanaman juga bisa bisa mati pada suhu di atas 50 

derajat karena terlalu panas. Suhu panas masih bisa 

diatasi dengan cara menanam tanaman penutup tanah. 

Tanaman penutup tanah akan menghambat proses 
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terjadinya penguapan sehingga tanah akan tetap 

lembab dan akan mengurangi suhu panas. 

3) Termo-Periodisme 

 Setiap tanaman pada masa-masa tertentu 

membutuhkan suhu tertentu pula. Pada umumnya 

tanaman pada masa muda membutuhkan suhu yang 

agak rendah, dan pada masa berbunga dan berbuah 

tanaman membutuhkan suhu yang agak tinggi. 

b) Presipitasi 

 Presipitasi pada pembentukan hujan berasal dari 

kumpulan awan menurut Syarifudin (2017:1). Awan-

awan tersebut bergerak mengelilingi dunia yang diatur 

oleh arus udara. Ketika awan-awan tersebut bergerak 

menuju pegunungan, maka awan-awan tersebut menjadi 

dingin dan jenuh, kemudian awan-awan tersebut 

menjatuhkan air ke permukaan bumi. Dalam proses 

presipitasi ada beberapa tahap, yaitu: 

1) Evapotranspirasi merupakan tahap dimana air laut, 

daratan, sungai, tanaman, dan makhluk hidup lainnya 

akan menguap ke angkasa (atmosfer). 

2) Kondensasi merupakan uap air yang mengembang, 

mendingin, kemudian berkondensasi, biasanya ada 

partikel-partikel debu kecil di udara. Ketika 
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kondensasi terjadi, dapat berubah menjadi cair 

kembali atau menjadi padat (es, salju, hujan batu 

es/hail). Pertikel-partikel air ini kemudian berkumpul 

dan membentuk awan. 

c) Sinar Matahari 

 Sepanjang siang tanaman melakukan fotosintesis 

dengan bantuan sinar matahari menurut Sarwono 

(2002:38). Proses ini menghasilkan energi untuk 

membangun tubuh tanaman yang rusak, dan untuk 

menyimpan makanan. Tanpa cahaya matahari, tanaman 

tidak sanggup hidup. Namun kebutuhan setiap jenis 

tanaman berbeda-beda. Ada yang memerlukan intensitas 

penyinaran penuh, ada juga yang tidak alias memerlukan 

naungan. 

2. Topografi 

 Pengaruh topografi pada tipe usaha tani menurut Nadir 

dan Mutmainnah (2018:11) berhubungan erat dengan iklim 

dan tanah. Perbedaan tinggi diatas permukaan laut 

menyebabkan perubahan pada iklim. Makin tinggi suatu 

tempat dari permukaan laut samakin rendah suhunya dan 

semakin panjang masa tumbuhnya. Hal ini berarti harus ada 

perbedaan tipe usah tani di dataran tinggi dengan dataran 
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rendah. Tanah-tanah subur pada umumnya terdapat pada 

dataran rendah. 

 Topografi juga penting sehubungan dengan 

penggunaan alat-alat mekanisasi. Mesin-mesin pertanian sukar 

digunakan ditanah yang tidak datar. Karena itu di daerah yang 

berbukit kurang tepat untuk tanaman intensif yang 

memerlukan banyak tenaga kerja pada musim menanam dan 

musim panen. 

 Pengaruh topografi penting juga artinya pada 

perbedaan tataniaga. Jarak yang sama jauhnya lebih cepat 

ditempuh pada tanah datar daripada tanah miring. Dengan 

demikian topografi mempengaruhi penjualan hasil usaha tani 

ke pasar. Daerah-daerah dataran tinggi yang jauh dari pasar 

pada umumnya ditanami tanaman-tanaman yang tahan lama, 

sehingga resiko kerusakan karena lamanya tiba di pasar dapat 

di hindari. 

3. Lahan Potensial 

 Lahan menurut Subejo, dkk (2018:49) diartikan 

sebagai bentang darat mulai dari mulai dari pantai hingga 

pedalaman, sedangkan lahan potensial berarti permukaan 

tanah yang mempunyai kemampuan dukung optimal jika 

dikelola. 
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 Lahan potensial terdiri atas lahan kering dan basah. 

Lahan-lahan potensial berwujud lahan pantai, lahan kawasan 

sungai/danau, dan lahan di dataran tinggi/lereng terjal. 

1) Lahan potensial di daerah pantai diusahakan untuk 

pertanian, perikanan, pelabuhan, industri garam dapur, 

dan sebagai tempat wisata. 

2) Lahan potensial di dataran rendah diusahakan untuk 

pertanian sawah (padi), perikanan air tawar, pertanian 

tegalan atau ladang (palawija), perkebunan (kelapa, tebu, 

dan karet) dan peternakan (ungags, kambing, kerbau, dan 

sapi). 

3) Pegunungan rendah (200-500m) diusahakan untuk 

pertanian padi, perkebunan karet dan tebu. 

4) Pegunungan menengah (500-1.500m) diusahakan untuk 

tanaman tembakau, jagung, kapuk, kakao, kopi, kina, 

sayuran, padi dan teh. 

5) Pegunungan tinggi (>1.500m) diusahakan untuk hutan 

tanaman industri, sayuran, kopi, teh, kina, dan ternak sapi 

perah, dan merupakan daerah wisata. 

Selain berpengaruh terhadap pertanian, geografi dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan. Faktor-faktor geografi menurut Daldjoeni (2014: 

22) yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam 
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memenuhi kebutuhan dapat dibagi menjadi delapan faktor, 

antara lain yaitu faktor lokasi, jenis iklim, bentuk relief, tipe 

tanah, jenis flora dan fauna, kondisi air, dan Sumber-sumber 

mineral yang dapat mendorong perdagangan. 

e. Teknologi dalam bertani 

 Teknologi pertanian menurut Arwati (2018:42) mencakup 

cara-cara petani menyebarkan benih, memelihara tanaman, dan 

memungut hasil serta memelihara ternak. Termasuk pula 

didalamnya benih, pupuk, obat-obatan, alat-alat dan sumber-

sumber tenaga (A.T. Mosher:1965). Teknologi pertanian pada 

dasarnya adalah penerapan ilmu-ilmu teknik pada kegiatan 

pertanian atau dalam pengertian lain dan lebih luas yaitu suatu 

penerapan prinsip-prinsip matematika dan sains dalam rangka 

penadyagunaan sumber daya pertanian dan sumber daya alam 

secara ekonomis untuk kesejahteraan manusia. 

 Perkembangan teknologi di Indonesia sebenarnya sudah 

sangat lama, berbagai alat pertanian seperti cangkul, garu, waluku 

(alat bajak), sabit, hingga ani-ani mungkin bisa dijadikan contoh 

teknologi pertanian yang pada zamannya sangat membantu 

kehidupan petani. Sejak manusia mengembangkan mesin-mesin 

pertanian, perlahan tapi pasti, teknologi pertanian yang sederhana 

mulai ditinggalkan karena dianggap tidak produktif. Mekanisme 

pertanian adalah salah satu bentuk teknologi pertanian yang di 
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adopsi dari Agricultural Mechanization, sejak awal 1990-an 

bersama dengan pengenalan dan penggunaan traktor untuk 

program intensifikasi pertanian. Penggunaan handtractor, 

tressure, hingga penggiling padi dapat kita temui di berbagai 

pedesaan di Indonesia. Teknologi kemudia berkembang dengan 

munculnya teknologi hasil pertanian, yang mencakup penyediaan 

bahan pangan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia. 

Teknologi pangan merupakan ilmu dan teknik pada penelitian, 

produksi, pengolahan, distribusi, serta penyimpanan pangan 

berikut pemanfaatannya. 

f. Taksonomi dan Morfologi Kopi 

Kedudukan tanaman kopi dalam sistematika (taksonomi) 

tumbuh-tumbuhan diidentifikasi kedalam divisi magnoliophyte 

(tumbuhan berbunga), kelas magnoliopsida (berkeping dua, 

dikotil), family rubiaceace (suku kopi-kopian), dan spesies coffea 

arabica l dan coffea canephora. 

Struktur morfologi tanaman kopi meliputi organ utama 

yang terdiri atas akar, batang cabang, daun, bunga dan biji. 

g. Jenis-Jenis Kopi 

Kopi menurut Rukmana (2014: 43) memiliki empat jenis 

yang dikenal di dunia, yaiut kopi Arabika, Robusta, Liberika, dan 

kopi Ekselsa. 
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1. Kopi Arabika 

Kopi Arabika merupakan kopi yang pertama kali 

dibudidayakan di Indonesia. Kopi Arabika akan tumbuh 

dengan baik di daerah yang mempunya ketinggian 1.000 – 

2.100 m di atas permukaan laut (dpl), temperatur suhu tahunan 

antara 17-21°C, dan curah hujan antara 2.000-3.000 mm/tahun 

dengan ± 3 bulan kering. 

Karakteristik biji kopi Arabika secara umum adalah 

sebagai berikut: 

a) Rendemen lebih kecil dari pada jenis kopi lain (18-20%) 

b) Bentuk agak memanjang 

c) Bidang cembung tidak terlalu tinggi 

d) Lebih bercahaya disbanding jenis lain 

e) Ujung biji lebi mengilap tetapi apabila dikeringkan terlalu 

lama akan menjadi retak atau pecah 

f) Celah tengah (center cut) di bagian datar (perut) tidak 

lurus memanjang kebawah tetapi berlekuk 

g) Biji yang sudah dipanggang (roasting), celah tengah 

telihat putih 

h) Setelah biji diolah, kulit ari kadang-kadang masih 

menempel dicelah atau parit biji kopi. 
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2. Kopi Robusta 

Kopi Robusta memiliki areal perkebunan relatif lebih 

luas dibandingkan dengan jenis yang lain karena kopi Robusta 

dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah, tepatnya di 

ketinggian 400-800 mdpl, dengan temperatur suhu tahunan 

antara 21-24°C dan curah hujan antara 2.000-3.000mm/tahun 

dan memiliki ± 3 bulan kering. Karakteristik fisik kopi 

Robusta antara lain sebagai berikut: 

a) Rendemen lebih tinggi dibandingkan dengan kopi 

Arabika, yaitu sebesar 20-22% 

b) Biji berbentuk agak bulat 

c) Lengkungan biji lebih tebak dibanding jenis Arabika 

d) Garis tengah (parit) dari atas kebawah hampir rata 

e) Pada biji yang telah dioleh tidak terdapat kulit ari di 

lekukan atau bagian parit. 

3. Kopi Liberika 

Kopi Liberika berasal dari Liberia, Afrika Barat. Kopi 

liberika dapat tumbuh setinggi 9 meter dari tanah. Kelebihan 

kopi liberika adalah tahan terhadap serangan karat daun 

(Hamelia vastarix) disbanding kopi jenis Arabika. 

Karakteristik kopi Liberika adalah sebagai berikut: 

a) Ukuran daun, cabang, bunga, buah dan pohon lebih besar 

dibanding dengan kopi Arabika dan Robusta 
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b) Cabang primer dapat bertahan lebih lama dan dalam satu 

buku dapat keluar bunga atau buah lebih dari satu kali 

c) Kualitas buah relatif rendah 

d) Pproduksi sedang (4,5 kuintal/ha/th) dengan rendemen 

±12% 

e) Berbuah sepanjang tahun 

f) Agak peka terhadap penyakit HV (Hamelia vastarix) 

g) Ukuran buah tidak merata atau tidak seragam 

h) Tumbuh baik di dataran rendah 

4. Kopi Excelsa  

Kopi excelsa tidak termasuk kedalam kopi Arabika 

atau Robusta, tetapi kelompok Liberoid. Kopi jenis ini tidak 

peka terhadap penyakit Hamelia vastarix dan dapat ditanam di 

dataran rendah, juga didaerah lembap. Kopi Excelsa 

mempunyai aroma dan cita rasa yang kuat dan cenderung 

pahit. Keunggulan kopi excelsa antara lain: 

a) Mempunyai fisik lebih besar daripada kopi Arabika dan 

Robusta 

b) Cenderung berbuah sepanjang tahun, mudah di 

budidayakan, relatif tahan terhadap hama penyakit 

c) Cita  rasa dan aroma kuat dominan pahit 

d) Dapat ditanam di lahan gambut yang memiliki kesuburan 

rendah. 
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h. Penanaman Kopi 

Proses persiapan penanaman kopi menurut Muljana 

(1983:19) sebelum mulai menanam kopi yaitu harus 

mempersiapkan 2 hal. Adapun yang pertama ialah menyiapkan 

bahan tanamannya dan yang kedua mempersiapkan areal tanahnya. 

Menurut peraturan Menteri Pertanian No 

49/Permentan/OT.140/4/2014 penanaman dibagi menjadi dua 

tahap, yaitu tahap pembuatan lubang tanam dan tahap pelaksanaan 

penanaman. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1. Pembuatan lubang tanam 

a) Ukuran lubang tanam yaitu 60 cm x 60 cm x 40 cm, 

berbentuk trapesium. 

b) Lokasi pembuatan lubang tanam pada ajir yang telah 

ditentukan sesuai dengan jarak tanam. 

c) Lubang tanam sebaiknya dibuat 6 bulan sebelum 

penanaman. 

d) Tanah galian lapisan atas dan bawah dipisahkan. Tanah 

galian lapisan atas ditempatkan di sebelah kiri dan tanah 

galian lapisan bawah di sebelah kanan. 

e) Tiga bulan sebelum tanam, lubang tanam ditutup 2/3 

bagian dengan tanah lapisan atas dicampur dengan bahan 

organik/pupuk kandang/kompos. 

f) Ajir di pasang kembali di tengah lubang tanam tersebut. 
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2. Pelaksanaan Penanaman 

a) Benih ditanam setelah pohon penaung berfungsi baik 

dengan kriteria intensitas cahaya yang diteruskan 30-50% 

dari cahaya langsung. 

b) Digunakan benih yang sudah siap salur, pertumbuhannya 

sehat (kekar). Kriteria benih siap salur telah memiliki 6-8 

pasang daun normal dengan sepasang cabang primer. 

c) Penanaman dilakukan pada awal musim hujan, hindari 

penanaman pada waktu panas terik. 

d) Sebelum penanaman lubang tanam dipadatkan, kemudian 

tanah dicangkul sedalam + 30 cm. 

e) Akar tunggang yang terlalu panjang dipotong, sedangkan 

untuk benih dalam polibeg dilakukan dengan memotong 

bagian dasar polibeg + 2-3 cm dari bawah. 

f) Benih ditanam sebatas leher akar, tanah dipadatkan 

kemudian polibeg yang telah disobek dengan parang/arit 

ditarik keluar. 

g) Penutupan lubang tanam dibuat cembung agar tidak 

terjadi genangan air. 

h) Tanaman yang mati segera dilakukan penyulaman selama 

musim hujan. 
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i. Pengolahan Kopi 

1. Panen Buah Kopi 

Kegiatan panen menurut Rahardjo (2017:78) adalah 

kegiatan akhir dari usaha budidaya tanaman kopi sebelum 

kegiatan pengolahan buah kopi menjadi biji kopi kering. Panen 

buah kopi dalam satu pohon perlu dilakukan dengan cermat 

agar hanya buah kopi masak panen/fisiologis yang dipanen, 

yaitu buah kopi merah agar diperoleh mutu biji kopi yang baik. 

Buah kopi yang hijau dan kuning belum dikategorikan yang 

masak. 

1) Waktu Panen Kopi 

Waktu masaknya buah kopi tidak bersamaan. Oleh 

karena itu, panen buah kopi merah dilakukan pada saat 

yang tepat dan bertahap. Panen kopi biasanya dilakukan 

pada Mei-September, tergantung keadaan iklim setempat. 

Selain iklim, waktu panen dipengaruhi jenis kopi sehingga 

waktu panen buah kopi arabika dan robusta berbeda. 

Umumnya, panen kopi robusta lebih lambat dibandingkan 

kopi arabika. Panen buah kopi robusta biasanya sekitar 

bulan Juli – September untuk di Pulau Jawa. Sementara 

itu panen buah kopi arabika sekitar Mei – Juli. 
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2) Cara Panen Kopi 

 Buah kopi yang masak (merah) dipanen dengan cara 

di petik oleh tangan. Pemetikan dilakukan satu persatu 

pada masing-masing dompolan buah kopi yang ada di 

pohon. Hasil pemetikan buah merah tersebut kemudian di 

masukan kedalam keranjang. Berikut beberapa istilah 

yang dapat dijumpai dalam dalam panen buah kopi. 

a) Petik Bubuk: pemetikan yang dilakukan sebelum 

petik merah buah. Buah-buah yang terangsang hama 

buah penggerek buah kopi (PBko) biasanya buah 

akan merah lebih awal. Buah-buah hasil petik bubuk 

ini direndam dalam air panas lebih dahulu sebelum 

dijemur. 

b) Petik Merah: pemetikan yang dilakukan setelah 

beberapa bulan petik bubuk. Petik merah hanya 

memetic buah-buah kopi merah. Pemanenan ini 

dilakukan secara berulang, yaitu 5 – 6 kali, bahkan 

ada yang lebih 9 – 10 kali (untuk daerah basah). 

Interval antara panen yang satu dengan panen yang 

lain, yaitu 10 – 20 hari sekali, umumnya 14 hari 

sekali. Keuntungan system petik merah adalah biji 

kopi yang dihasilkan bermutu tinggi dan rendemen 
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kopi juga tinggi, yaitu masing-masing 22 – 24% (kopi 

robusta) dan 16 – 18% (kopi arabika). 

c) Petik lelesan: pengambilan buah yang jatuh (leles) di 

tanah saat dilakukan kegiatan petik merah agar buah 

tidak menjadi sarang hama penggerek buah kopi 

(PBko/bubuk). 

d) Petik racutan adalah pemetikan pada akhir panen 

buah kopi yang jatuh setiap September setiap tahun. 

Semua sisa kopi yang masih ada ditanaman meskipun 

masih hijau dipetik semua (racut). Petik racutan 

bertujuan untuk memutus rantai siklus hidup hama 

penggerek buah kopi. Setelah petik racutan, buah 

kopi dipetik lelesan sehingga di kebun tidak terdapat 

buah kopi lagi, baik di pohon maupun ditanah. 

 Buah hijau (mentah) dan hitam (kering) masih ikut 

terpetik pada saat panen. Jumlahnya dapat mencapai 

10%, sedangkan jumlah maksimal buah hijau 

terpanen yang diperkenankan sebesar 2 – 5%. Oleh 

karena itu, sebelum dibawa ke pabrik, perlu dilakukan 

sortasi buah terlebih dahulu untuk memisahkan buah 

yang masak, mentah, dan kering. Sortasi juga 

dilakukan untuk memisahkan buah merah dengan 
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benda-benda kontaminasi seperti batu, cabang, dan 

ranting. 

2. Pascapanen 

 Hasil buah kopi merah segar atau gelondongan merah 

dari setiap pemetik ditimbang di tempat pengumpulan hasil 

(TPH). Selanjutnya, buah kopi diolah baik secara kering 

maupun basah, dikupas kulit biji/penggerbusan, disortasi, dan 

disimpan. 

 

a) Pengolahan Buah Kopi 

Pengolahan buah kopi yang dikenal selama ini 

memiliki du acara, yaitu pengolahan secara kering (dry 

process) dan secara basah (wet process). Perbedaannya 

terletak pada digunakan atau tidak digunakannya air untuk 

pengupasan kulit buah kopi ataupun pencucian biji kopi. 

1. Pengolahan secara kering 

Pengolahan buah kopi secara kering dalam 

praktinya banyak dilakukan oleh petani, terutama di 

daerah yang sulit air, dan alat pengupas buah kopi 

(pulper) jarang dimiliki oleh petani. Berikut hal yang 

perlu diperhatikan pada pengolahan buah secara 

kering. 
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a. Pengolahan buah secara kering hanya 

dilaksanakan apabila pengolahan secara basah 

tidak dapat dilakukan 

b. Pengolahan secara kering dilakukan pada buah 

kopi yang belum masak atau kelewat masak. 

c. Buah kopi disortasi, yaitu memisahkan buah kopi 

bagus dan masak dari buah mentah, kelewat 

masak, rusak/cacat, sakit, dan dari kotoran lain. 

d. Untuk kopi arabika, buah kopi dijemur hingga 

kadar air mencapai 30%. Selanjutnya, buah 

dikeringkan dengan mesin pada suhu maksimum 

60°C atau dijemur hingga kadar air mencapai 

kurang dari 13%. 

e. Untuk kopi robusta, buah kopi dikeringkan dengan 

mesin pada suhu maksimum 80°C hingga kadar air 

mencapai kurang dari 13%. 

f. Buah kopi kering yang diperoleh dikupas kulitnya 

menggunakan mesin penggerbus (huller). 

2. Pengolahan secara basah 

Pengolahan buah kopi secara basah pada 

umumnya  dilakukan oleh perusahaan besar, baik 

perkebunan negara maupun swasta. Pengolahan kopi 

buah secara basah rata-rata menghasilkan mutu biji 
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kopi yang lebih baik dibandingkan pengolahan secara 

kering. Pengolahan kopi secara basah memiliki 

tahapan proses sebagai berikut. 

a. Sortasi buah kopi untuk memisahkan buah kopi 

bagus dan masak dari buah kopi mentah, kelewat 

masak, rusak/cacat, sakit, dan dari kotoran lain. 

b. Buah kopi dimasukan kedalam bak sortasi buah 

berisi air (sortasi sifon). Air yang digunakan bersih 

dan bebas dari kotoran yang dapat mencemari biji 

kopi. Buah kopi yang mengapung terserang hama 

bubuk kopi dan buah kopi kosong/ringan 

dipisahkan dari buah yang tenggelam. Selanjutnya 

buah tersebut diolah terpisah. 

c. Pengupasan buah kopi merah (pulp) dengan mesih 

pulper kemudian dilakukan pencucian lendir. 

d. Untuk kopi arabika, biji kopi difermentsi selama 

36 jam dengan pembilasan setiap 12 jam. 

Selanjutnya, buah dicuci untuk menghilangkan 

sisa-sisa lendir. 

e. Biji kopi basah/kopi gabah yang masih berkulit 

tanduk (kopi HS/hom skin) ditiriskan beberapa 

jam. 



33 
 

f. Untuk kopi arabika, biji kopi HS dijemur sampai 

kadar air mencapai 30% sekitar Sembilan hari 

penjemuran. Selanjutnya, buah dikeringkan 

dengan mesin pengering pada suhu maksimal 

45°C atau dijemur terus hingga kering mencapai 

kadar air <12%. 

g. Untuk kopi robusta, biji kopi HS dijemur atau 

dikeringkan langsung menggunakan mesin 

pengering pada suhu makmisal 80°C berangsur-

angsur diturunkan sampai 60°C hingga kadar air 

<12%. 

2. Peran Perkebunan Kopi Bagi Masyarakat 

a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

 Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) menurut 

Adam dan Raharjo (2007: 101) merupakan model pengelolaan 

hutan yang relatif bisa diterima dengan baik oleh berbagai 

kalangan. PHBM adalah model pengelolaan hutan ideal yang dapat 

dijadikan solusi alternatif dalam permasalahan hutan. PHBM 

mengandung filosofis yang dapat menghasilkan sebuah semangat 

pengelolaan yang proporsional, berimbang, lebih membawa 

maslahat, mengutamakan kepetingan masyarakat, dan 

memberdayakan masyarakat sekitar.  
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 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 

menurut keputusan direksi Perum Perhutani (2009) dimaksudkan 

untuk memberikan arahan pengelolaan sumberdaya hutan dengan 

memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara 

proporsional dan profesional guna mencapai Visi dan Misi 

Perusahaan. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 

bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa 

hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan 

fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. 

2) Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan 

pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya 

hutan. 

3) Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan. 

4) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai 

dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan 

dinamika sosial masyarakat desa hutan. 

5) Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan 

stakeholder. 

6) Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa 

hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari. 
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7) Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur 

dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat 

daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. 

b. Hubungan Kehutanan dan Masyarakat 

 Manusia menurut Simon (2008:72) secara historis 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hutan. Pada waktu 

masih hidup sebagai pengumpul bahan makanan alami dan 

berburu, manusia umumnya tinggal di dalam hutan. Setelah ilmu 

beternak dan bercocok tanam mulai berkembang, manusia masih 

tetap membutuhkan hutan secara langsung sebagai sumber 

berbagai macam keperluan, khususnya kayu untuk konstruksi 

rumah, alat-alat pertanian dan bahan bakar. 

 Memasuki era kehidupan modern, manusia masih tetap 

memerlukan jasa dari hutan, tapi cara memperolehnya lewat 

peranan kelompok lain atau lewat perantara, yaitu pedagang atau 

penjual komoditas tersebut. Dengan demikian hubungan manusia 

modern dengan hutan bersifat tidak langsung dan sehari-hari amat 

jarang diantara mereka yang melihat atau masuk hutan. 

c. Manajemen SDM dalam Pengembangan Perkebunan Kopi 

 Manusia merupakan potensi utama sumber daya karena 

manusia memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan 

suatu usaha. Dalam organisasi, usaha yang besar, modal yang 

besar, teknologi yang canggih, sumber daya yang berlimpah tidak 
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mungkin dapat di eksploitasi tanpa sumber daya manusia yang 

memadai, mempunyai kemampuan dan kompetensi memanfaatkan 

sumber daya yang ada. 

 Sumber daya manusia atau human resources menurut 

Sumarsono dalam Maulidah (2012:61) memiliki dua pengertian. 

Pertama, SDM mempunyai pengertian usaha kerja atau jasa yang 

dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam 

waktu terterntu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian 

kedua, SDM menyangkut manusia yang dapat bekerja untuk 

memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti 

mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan 

ekonomis,yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa 

yang memenuhi kebutuhan atau masyarakat. 

 Penyusunan atau dengan kata lain disebut dengan proses 

penyusunan personalia (straffing process) yang dapat dipandang 

sebagai serangkaian kegiatan dilaksanakan terus menerus untuk 

menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan 

dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi yang tepat. 

Langkah-langkah proses ini mencangkup : 

1) Pengenalan (Orientasi) 

Tahap orientasi (dikenal sebagai tahap induksi), 

merupakan tahap pengenalan dan penyesuaian karyawan baru 
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dengan organisasi baru yang meliputi pengenalan sederhana 

dengan karyawan lama, pemberian informasi mengenai 

kebijaksanaan-kebijaksanaan personalia (kondisi kerja, upah, 

dan jaminan social), prosedur-prosedur kerja, gambaran umum 

sejarah dan sifat perusahaan, serta manfaat-manfaat yang 

diperoleh karyawan baru. 

2) Pelatihan dan Pengembangan 

Pelatihan adalah sebuah proses dimana orang 

mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan 

organisasional. Dalam pengertian terbatas, pelatihan adalah 

memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan yang 

spesifik dan dapat di identifikasi untuk digunakan dalam 

pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan juga merupakan proses 

melengkapi para pekerja dengan keterampilan khusus atau 

kegiatan membantu para pekerja dalam memperbaiki 

pelaksanaan pekerja yang tidak efisien. Sedangkan 

pengembangan diperuntukan bagi pegawai tingkat manajerial 

dalam meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan 

dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human 

relation. 

d. Manajemen Permintaan 

 Manajemen menurut Firdaus (2017:23) adalah ilmu dan 

seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, 
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dan pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan terlebih 

dahulu. 

 Manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan gejala-

gejala, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan yang ada (art 

teaches one to know). Sedangkan manajemen sebagai seni 

berfungsi mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan 

sesuatu hal (art teaches one to do) mencapai tujuan yang nyata-

nyata mendatangkan hasil. Dalam hal ini manajemen dilukiskan 

sebagai 5P, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengoordinasian, dan pengawasan. 

 Ahli ekonomi mengatakan bahwa permintaan 

menggambarkan keadaan seluruh dari hubungan antara harga dan 

jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta 

dimaksudkan sebagai banyaknya permintaan pada suatu tangkat 

harga tertentu. Jadi, permintaan merupakan keinginan konsumen 

untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama 

periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan antar alain harga barang itu sendiri, harga barang lain 

yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, 

jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi 

pendapatan, dan usaha usaha produsen meningkatkan pendapatan. 
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B. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian relevan dalam hal ini dilakukan oleh Siti Nurhikmah 

tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Budidaya Tanaman Kopi Terhadap 

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Subang Kabupaten 

Kuningan. Penelitian yang relevan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Relevan 

Subjek Penelitian terdahulu 
Penelitian yang akan 

dilakukan 

Nama 

Peneliti 

Siti Nurhikmah Panji Wiranata 

Judul 

Pengaruh Budidaya 

Tanaman Kopi Terhadap 

Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat di Kecamatan 

Subang Kabupaten 

Kuningan 

Pengembangan Potensi 

Perkebunan Kopi Untuk 

Mendukung Ekonomi 

Masyarakat di  Kampung 

Cibunar Desa Sukapada 

Kecamatan Pagerageung 

Kabupaten Tasikmalaya 

Daerah 

Penelitian 

Kecamatan Subang 

Kabupaten Kuningan 

Kampung Cibunar Desa 

Sukapada Kecamatan 

Pagerageung Kabupaten 

Tasikmalaya 

Tahun 

Penilitian 

2018 2019 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimana budidaya 

tanaman kopi di 

Kecamatan Subang ? 

2. Bagaimana pengaruh 

budidaya tanaman kopi 

terhadap kondisi 

pendapatan masyarakat 

di Kecamatan Subang 

Kabupaten Kuningan ? 

3. Bagaimana pengaruh 

budidaya tanaman kopi 

terhadap kesehatan 

masyarakat di 

1. Potensi apa sajakah yang 

terdapat di perkebunan 

kopi di Kampung Cibunar 

Desa Sukapada 

Kecamatan Pagerageung 

Kabupaten Tasikmalaya ? 

2. Bagaimanakah 

pengembangan potensi 

perkebunan kopi yang 

dapat mendukung 

ekonomi masyarakat di 

Kampung Cibunar Desa 

Sukapada Kecamatan 
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Kecamatan Subang 

Kabupaten Kuningan ? 

4. Bagaimana pengaruh 

budidaya tanaman kopi 

terhadap kondisi 

pendidikan masyarakat 

di Kecamatan Subang 

Kabupaten Kuningan ? 

5. Bagaimana pengaruh 

budidaya tanaman kopi 

terhadap kepemilikan 

sarana informasi, 

komunikasi masyarakat 

di Kecamatan Subang 

Kabupaten Kuningan. 

Pagerageung Kabupaten 

Tasikmalaya ? 

Sumber: Pengolahan Data (2019) 

 Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhikmah 

dan penelitian yang sedang dilakukan yaitu keduanya memiliki persamaan 

dalam meneliti perkebunan kopi yang dapat membantu mengembangkan 

ekonomi masyarakat, tepatnya membantu meningkatkan ekonomi petani 

yang mengolah perkebunan kopi. 

 Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sitir Nurhikmah dan 

penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian milik Siti Nurhikmah 

lebih menekankan pengaruh budidaya kopi terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Dalam penelitian Siti Nurhikmah di teliti semua pengaruh 

budidaya terhadap semua elemen sosial bukan hanya peningkatan ekonomi 

seperti pengaruh budidaya kopi terhadap kesehatan, pendidikan, dan sarana 

informasi. Sedangkan penelitian yang sedang di lakukan lebih menekankan 

ke pengembangan potensi yang dimiliki perkebunan kopi di Kampung 

Cibunar untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya petani 

di Kampung Cibunar.. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Potensi apa sajakah yang terdapat di perkebunan kopi di Kampung Cibunar Desa Sukapada Kecamatan 
Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ? 

2. Bagaimanakah pengembangan potensi perkebunan kopi yang dapat mendukung ekonomi masyarakat di 

Kampung Cibunar Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ? 

Latar Belakang Masalah 

Indonesia terkenal dengan negara agraris dengan sebagian penduduknya bermata pencaharian di bidang 
pertanian. Negara ini banyak dikaruniai dengan bentang alam dan lahan yang membentang luas dan siap di 

olah, matahari dan curah hujan yang seimbang disepanjang tahun ,dan sumber daya alam yang sangat 

melimpah 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan : 

1. Untuk Potensi apa sajakah yang terdapat di 

perkebunan kopi di Kampung Cibunar Desa 
Sukapada Kecamatan Pagerageung 

Kabupaten Tasikmalaya ? 

2. Bagaimanakah pengembangan potensi 
perkebunan kopi yang dapat mendukung 

ekonomi masyarakat di Kampung Cibunar 

Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung 

Kabupaten Tasikmalaya ? 

Hipotesis Penelitian 

1. Potensi yang terdapat di perkebunan 
kopi di Kampung Cibunar Desa 

Sukapada Kecamatan Pagerageung 

Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 
ketersediaan lahan, permintaan pasar 

tinggi, dan nilai jual tinggi. 

2. Pengembangan potensi perkebunan kopi 
yang dapat mendukung ekonomi 

masyarakat di Kampung Cibunar Desa 

Sukapada Kecamatan Pagerageung 
Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 

pengetahuan masyarakat, sosialisasi 
pelatihan, peningkatan teknologi 

pertanian, peningkatan produktivitas, 

dan manajemen. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Angket  

4. Studi Dokumentasi 

Pengolahan dan Analisis Data 

Hasil Pembahasan Penelitian 

1. Potensi Perkebunan Kopi di Kampung Cibunar Desa 
Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten 

Tasikmalaya 

a. Ketersediaan Lahan 
 Lahan menurut Subejo, dkk (2018:49) diartikan 

sebagai bentang darat mulai dari pantai hingga 

pedalaman, sedangkan lahan yang potensial berarti 
permukaan tanah yang memiliki kemampuan dukung 

optimal jika di kelola. 

 

Landasan Teori 

1. Pertanian 

2. Geografi Pertanian 

3. Ruang Lingkup Geografi Pertanian 
4. Faktor-faktor pembentuk Tanah 

5. Persebaran Tanah Pertanian 

Potensial 
6. Pertanian Kopi 

C. Kerangka Berfikir 

 Berikut merupakan kerangka berfikir penelitian yang tersaji pada 

gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan Data (2019) 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir  
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis menurut Tika (2005) adalah jawaban sementara terhadap 

suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu di uji kebenarannya. Seorang 

peneliti pasti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang 

menjadi focus perhatiannya. 

  Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Potensi yang terdapat di perkebunan kopi di Kampung Cibunar Desa 

Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 

ketersediaan lahan, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar tinggi, 

dan nilai jual tinggi. 

2. Pengembangan potensi perkebunan kopi yang dapat mendukung 

ekonomi masyarakat di Kampung Cibunar Desa Sukapada Kecamatan 

Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari peningkatan 

pengetahuan masyarakat, peningkatan teknologi pertanian, peningkatan 

produktivitas, dan manajemen. 

 


