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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biologi Kopi Robusta (Coffea canephora pierre ex A. Froehner)

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di

negara tropis. Di Indonesia, budidaya kopi khususnya kopi arabika (coffe arabica)

mulai dilakukan pada abad 17 khususnya di pulau Jawa (Panggabean, 2011). Pada

akhir abad 18, kopi arabika mengalami serangan penyakit Hemileia vastatrik atau

karat daun sehingga mulai dibudidayakan kopi liberika. Namun karena

produktivitasnya rendah dan juga tidak tahan terhadap penyakit karat daun, maka

pada abad 19 mulai dibudidayakan kopi Robusta (Coffea canephora Pierre ex A.

Froehner) yang tahan terhadap penyakit karat daun, syarat tumbuh dan

pemeliharaanya mudah serta produktivitas tinggi (Panggabean, 2011). Saat ini

lebih dari 90% dari area pertanaman kopi di Indonesia terdiri atas kopi robusta

(Prastowo et al., 2010).

2.1.1 Morfologi Kopi

Kopi merupakan tanaman yang memiliki sistem perakaran tunggang

sehingga tidak mudah rebah dengan akar lateral tumbuh dan berkembang di

permukaan tanah (Gambar 2.1.A; Panggabean, 2011). Tanaman kopi adalah

salah satu golongan tanaman perdu dengan batang yang kokoh dengan tinggi yang

dapat mencapai 2 – 4 meter (Backer & Bakhuizen van den Brink, 1968). Batang

tanaman kopi mempunyai dua tipe percabangan (dimorfisme), yaitu cabang

orthotrop dan plagiotrop (Panggabean, 2011). Cabang orthotrop merupakan
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cabang batang yang tumbuh tegak lurus, sedangkan cabang plagiotrop merupakan

cabang batang yang tumbuh ke samping atau horizontal dan berfungsi sebagai

tempat tumbuh bunga atau buah (Gambar 2.1.B; Panggabean, 2011).

Tanaman kopi mempunyai daun berwarna hijau, licin, bagian permukaan

mengkilap. Daun kopi memiliki panjang antara 15 – 40 cm dan lebarnya antara 7

– 30 cm serta memiliki tangkai daun dengan panjang antar 1 – 1,5 cm. Daun kopi

memiliki 10 – 12 pasang urat daun dengan pangkal daun tumpul dan ujung

meruncing (Gambar 2.1.C; Backer & Bakhuizen van den Brink, 1968). Tepi

daunnya berombak dengan urat daun yang tenggelam. Akibatnya, permukaan

daun kopi nampak berlekuk – lekuk. Daun tanaman kopi tumbuh berhadapan pada

batang, cabang, dan ranting – ranting (van Steenis et al., 2008).

Tanaman kopi pada umumnya mulai berbunga setelah berumur kurang lebih

dua tahun. Bunga tumbuh dari ketiak daun pada cabang plagiotrop, memiliki

tangkai bunga dengan panjang 1 mm. Bunga kopi tersusun dalam kelompok,

masing – masing kelompok terdiri dari 3 – 5 kuntum bunga (Backer & Bakhuizen

van den Brink, 1968). Bunga kopi memiliki kelopak sedikit berbentuk lengkung

dan berwarna hijau, memiliki mahkota yang berwarna putih serta berbau harum,

jumlah mahkota 5 – 7 buah, panjang tabung mahkota antara 15 - 18 mm dan lebar

2 – 3,5 mm. Tangkai putik berukuran kecil panjang, posisi tangkai putik

menjulang jauh di luar tabung dengan dua cabang yang panjangnya 5 mm (Backer

& Bakhuizen van den Brink, 1968). Benang sari terdiri dari 5 – 7 helai, berukuran

kecil. Panjang kepala sari kurang lebih 5 mm dan memiliki tangkai sari dengan

panjang 3 – 4 mm, (Gambar 2.1.D; Backer &Bakhuizen van den Brink, 1968).
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Apabila bunga sudah dewasa akan terjadi penyerbukan dengan

membukanya kelopak dan mahkota yang akan berkembang menjadi buah.

Penyerbukan yang terjadi pada tanaman kopi robusta merupakan jenis

penyerbukan silang (Sudarka et al., 2009), yaitu proses jatuhnya serbuk sari yang

berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang sejenis (Tjitrosoepomo, 2005) pada

kepala putik. Hal tersebut terjadi karena kedudukan tangkai putik pada kopi

robusta menjulang tinggi dari posisi benang sari, sehingga kemungkinan benang

sari dapat jatuh di tangkai putik sendiri sangat kecil (Sudarka et al., 2009).

Disamping itu, kopi robusta memiliki sifat inkompatibilitas yaitu apabila terjadi

penyerbukan sendiri maka buluh serbuk sari tidak terbentuk, sehingga pembuahan

tidak terjadi. Oleh karena itu, tanaman kopi robusta harus ditanam bersamaan

dengan kopi jenis lainnya sehingga proses penyerbukannya dapat berlangsung

(Sudarka et al., 2009).

Waktu yang dibutuhkan dari bunga menjadi buah masak adalah sekitar 7 – 9

bulan. Buah kopi merupakan buah bertipe batu dan berbentuk bulat telur,

berukuran kecil dengan diameter 15 – 18 mm. Buah kopi muda berwarna hijau

dan berwarna merah jika telah masak serta berubah menjadi hitam ketika kering

(Gambar 2.1.E; Backer & Bakhuizen van den Brink, 1968). Pada umumnya buah

kopi muncul pada cabang plagiothrop.
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Gambar 2.1.Akar lateral kopi (A), batang tanaman kopi bersifat dimorfisme
(B;Panggabean, 2011), daun tanaman kopi (C;Panggabean, 2011),
bunga kopi (D;Panggabean, 2011), biji kopi (E;Panggabean, 2011),
perbedaan biji kopi robusta dan kopi arabika (F; Panggabean, 2011)

Buah kopi terdiri dari kulit buah dan biji. Kulit buah kopi terdiri dari tiga

bagian yaitu lapisan kulit luar (eksokarp), lapisan daging buah (mesokarp), dan

lapisan kulit tanduk (endokarp) (AAK, 1988), sedangkan biji kopi terdiri dari dua
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bagian, yaitu kulit biji (kulit ari) dan endosperma (putih lembaga) (AAK, 1988).

Buah kopi juga memiliki karakteristik yang membedakan dengan biji kopi

lainnya. Secara umum, karakteristik yang menonjol yaitu bijinya yang agak bulat,

lengkungan bijinya yang lebih tebal dibandingan kopi arabika dan garis tengah

dari atas ke bawah hampir rata (Gambar 2.1.F; Panggabean 2011)

2.1.2 Varietas Kopi

Pada saat ini tercatat lebih dari 80 nama variates kopi di dunia, namun

hanya terdapat dua varietas yang dikenal memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu

kopi arabika (Coffea arabica) dan kopi robusta (Coffea canephora; Ibrahim et al;

2012). Kopi arabika merupakan jenis kopi yang paling banyak diproduksi di dunia

(Gambar 2.2.A) karena memiliki ukuran yang lebih besar dan aroma yang lebih

harum sehingga banyak disukai oleh masyarakat (Ibrahim et al; 2012). Kopi

arabika dapat tumbuh optimal pada ketinggian 1000 – 2100 meter di atas

permukaan laut (dpl) (Panggabean, 2011). Namun demikian, kopi arabika tidak

tahan terhadap penyakit karat daun dan perubahan musim (Panggabean, 2011).

Kopi robusta (Gambar 2.2.B) dapat tumbuh optimal pada ketinggian sekitar

100 m dpl (Panggabean, 2011). Oleh karena itu, lebih dari 90 % areal pertanaman

kopi yang ada di Indonesia terdiri dari kopi robusta (Prastowo et al., 2010).

Meskipun dalam hal rasa tidak lebih baik dari kopi arabika tetapi kopi robusta

dapat menghasilkan biji yang lebih banyak (Kanisius, 1988), karena kopi robusta

mampu beradaptasi lebih baik dengan lingkungan serta dapat tahan terhadap

penyakit karat daun (Prastowo et al., 2010).
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Gambar 2.2 kopi arabika (A), kopi robusta (B), perbedaan biji kopi robusta dan
arabika (C; Prastowo et al., 2010)

2.1.3 Manfaat Kopi

Tanaman kopi merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak

manfaat, karena hampir semua bagian dari tanaman tersebut dapat digunakan bagi

kehidupan manusia. Batang tanaman kopi yang sudah tua dapat digunakan

sebagai kayu bakar ataupun dapat diolah menjadi arang (Gambar 2.3.A). Daun

tanaman kopi juga banyak dimanfaatkan untuk untuk minuman seperti daun teh,

disamping banyak digunakan untuk produksi kompos (Gambar 2.3.B;

Siringoringo, 2012).

Bagian dari tanaman kopi yang paling banyak dimanfaatkan karena

memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi adalah buahnya. Kulit buah (eksokarp)

kopi dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak (Gambar 2.3.C;

Prawirodigdo et al., 2005; Usman et al., 2013), sedangkan biji kopi merupakan

bagian yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Biji kopi yang telah dikeringkan dapat

dijadikan sebagai bubuk kopi yang sangat penting untuk industri minuman

maupun makanan. Disamping itu serbuk biji kopi juga banyak dimanfaatkan

A B C
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untuk masker wajah guna mengangkat sel – sel kulit mati dan menghilangkan

bekas jerawat (Gambar 2.3.D; Siahaan, 2008; Simanjuntak, 2011).

Gambar 2.3 beberapa pemanfaatan bagian – bagian dari tanaman kopi (A) batang
kopi dapat dimanfaatkan sebagai arang, (B) teh dari daun kopi, (C)
kulit biji kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, (D)
berbagai olahan makanan, masker dan lulur dari bubuk
kopi(Prawirodigdo et al., 2005; Siahaan, 2008)

2.2 Budidaya Kopi dan Permasalahannya

2.2.1 Produksi Kopi Indonesia

Kopi merupakan salah satu tanaman andalan dari komoditas perkebunan

Indonesia karena memiliki nilai ekonomi. Devisa yang dihasilkan dari kopi dapat

A
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B
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mencapai US$ 681 juta pada tahun 2011 (FAO, 2014). Nilai tersebut

menempatkan kopi sebagai komoditas penyumbang devisa terbesar keempat di

Indonesia setelah karet, kelapa sawit dan coklat.

Besarnya nilai tersebut dihasilkan dari produksi kopi Indonesia yang relatif

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 hingga 2012, total produksi biji

kopi yang dihasilkan Indonesia mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun.

Dengan total produksi tersebut, maka Indonesia dikenalsebagai negara penghasil

kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam (Gambar 2.4; FAO,

2014).

Gambar 2.4 Lima negara penghasil kopi dengan produksi terbesar di dunia dari
tahun 2009 – 2012 (FAO, 2014)

Total produksi kopi di Indonesia dihasilkan oleh perkebunan kopi yang

sangat luas, yaitu mencapai lebih dari 1,3 juta hektar. Hal ini menempatkan

Indonesia sebagai negara dengan luas perkebunan kopi terluas kedua di dunia

setelah Brazil (Gambar 2.5; FAO, 2014)
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Gambar 2.5 Lima negara dengan luas area perkebunan kopi terluas di dunia
pada tahun 2012 (FAO, 2014)

2.2.2 Permasalahan Budidaya Kopi di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan total produksi kopi tersebar ketiga

di dunia. Namun produktivitas perkebunan kopi di Indonesia masih tergolong

rendah, yaitu hanya sekitar 500 kg biji per hektar setiap tahun (Gambar 1.1).

Produktivitas kopi Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara

penghasil kopi utama di dunia, seperti Siere Loene, China ataupun Vietnam.

Produktivitas lahan kopi di Indonesia hanya seperempat dari produktivitas kopi di

negara-negara tersebut yang mampu menghasilkan lebih dari 2,2 ton biji kopi per

hektar lahan setiap tahunnya, sehingga menempatkan Indonesia di urutan ke-39

dari 77 negara penghasil kopi di dunia (FAO, 2014). Salah satu faktor yang

Pengaruh Konsentrasi Gibberellic Acid..., Nur Setiani, FKIP UMP, 2015



19

diduga menjadi penyebab rendahnya produktivitas kopi di Indonesia adalah

rendahnya kualitas bibit kopi yang dibudidayakan (Priyono, 2010).

2.2.3 Pembibitan Kopi di Indonesia

Pada umumnya petani kopi di Indonesia melakukan pembibitan kopi masih

secara generatif yaitu melalui biji (Prastowo et al., 2010). Tahapan pembibitan

dengan menggunakan biji yaitu memilih biji kopi matang yang bersal dari

tanaman induk yang produktif, dan tahan terhadap penyakit. Biji akan

berkecambah setelah 30 – 40 hari, kemudian dipelihara selama 8 bulan untuk

menghasilkan bibit kopi siap tanam (Gambar 2.6; Prastowo et al., 2010).

Gambar 2.6 Perbanyakan tanaman kopi secara generatif (Prastowo et al.,
2010)

Pembibitan dengan menggunakan teknik tersebut banyak dilakukan oleh

petani di Indonesia karena mudah, tidak membutuhkan ketrampilan yang tinggi

serta memerlukan biaya yang murah (Prastowo et al., 2010). Namun demikian,

bibit kopi yang diperoleh tidak memiliki kualitas yang seragam sebagai akibat

adanya penyerbukan silang (Santoso & Raharjo, 2011)
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Salah satu cara yang dapat digunakan oleh petani untuk mengatasi

permasalahan tersebut adalah dengan memperbanyak tanaman kopi secara

vegetatif, seperti menggunakan stek (Gambar 2.7.A), okulasi (Gambar 2.7.B),

maupun sambung pucuk (Gambar 2.7.C). Perbanyakan tanaman melalui stek

dapat dilakukan dengan cara memilih satu atau dua ruas cabang yang memiliki 2 –

3 daun dari pucuk. Bahan stek yang sudah siap kemudian ditanam pada media

terdiri dari campuran pasir, pupuk kandang/humus dengan perbandingan 3:1 dan

ditanam serta disungkup. Hasil stek akan terlihat setelah berumur 20 hari dan bibit

akan siap ditanam setelah berumur sekitar 7 bulan (Prastowo et al., 2010). Dari

teknik tersebut akan diperoleh bibit yang memiliki sifat genetik yang sama dengan

induknya. Namun demikian, jumlah bibit yang dihasilkan dengan menggunakan

teknik ini sangat terbatas serta dapat merusak tanaman induknya. Disamping  itu

bibit yang dihasilkan juga akan memiliki akar serabut sehingga mudah roboh dan

tidak tahan terhadap perubahan musim (Prastowo et al., 2010)

Teknik perbanyakan vegetatif lain yang sering dilakukan oleh petani kopi

adalah okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara menyiapkan mata tunas yang

berasal dari pohon induk yang berkualitas dan batang bawah bibit kopi yang

diperoleh dari perkecambahan dengan menggunakan biji. Mata tunas tersebut

ditempelkan pada batang bawah, kemudian disungkup dengan menggunakan

plastik dan dipelihara sekitar 20 hari. Bibit akan siap tanam setelah 15 bulan

(Prastowo et al., 2010). Penggunaan teknik ini akan menghasilkan bibit yang

memiliki sifat genetik sama dengan induknya serta memiliki akar tunggang.

Namun demikian, terbatasnya jumlah mata tunas serta tingkat keberhasilan yang
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rendah, mengakibatkan teknik tersebut tidak dapat digunakan untuk menghasilkan

bibit dalam jumlah masal (Prastowo et al., 2010).

Teknik vegetatif lain yang sering digunakan oleh petani Indonesia adalah

sambung pucuk. Teknik tersebut tidak jauh berbeda dengan teknik okulasi, hanya

saja teknik ini dilakukan dengan cara menyambungkan cabang yang masih muda

ke batang bawah, kemudian disungkup menggunakan plastik selama 15 hari. Bibit

siap tanam di lahan setelah berumur 6 – 8 bulan (Prastowo et al., 2010). Dari

penggunaan teknik ini akan mampu menghasilkan bibit yang berkualitas sama

dengan induknya (Prastowo et al., 2010). Namun demikian, teknik ini belum

mampu menghasilkan bibit dalam jumlah masal, serta penggunaan batang atas

dapat merusak tanaman induk yang digunakan sebagai sumbernya (Oktavia et al.,

2003).

Gambar 2.7 Beberapa contoh perbanyakan tanaman secara vegetatif pada
tanaman kopi (A) stek, (B) okulasi, (C) sambung pucuk
(Prastowo et al., 2010)

Teknologi kultur jaringan menawarkan alternatif untuk mengatasi berbagai

kendala perbanyakan bibit secara konvensional. Teknik kultur jaringan adalah

suatu teknik pembibitan tanaman dengan menumbuhkan bagian tertentu dari

A B C
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tanaman tersebut pada medium buatan yang mengandung nutrisi dan dilakukan

pada kondisi aseptik (Sjahril, 2011). Teknik ini memiliki berbagai keunggulan,

diantaranya dapat menghasilkan bibit yang memiliki kualitas sama dengan

induknya serta dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak tanpa

merusak tanaman induknya (Ibrahim et al., 2012: Oktavia et al., 2003). Terdapat

banyak teknik dalam kultur jaringan yang dapat digunakan untuk memproduksi

bibit secara in vitro seperti organogenesis, embryogenesis, kultur pucuk, kultur

meristem, maupun kultur anther. Namun salah satu teknik kultur jaringan yang

paling sering digunakan untuk produksi bibit adalah teknik embryogenesis

somatik.

2.3 Embriogenesis Somatik Kopi dan Permasalahnya

Embriogenesis somatik merupakan suatu teknik pembibitan tanaman dari

sel somatik melalui tahapan perkembangan embryo yang spesifik dengan

dilakukan pada kondisi lingkungan yang aseptik (Lubis, 2013). Teknik

embryogenesis somatik memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan teknik

kultur jaringan lainnya seperti organogensis, kultur pucuk, kultur anther dan lain-

lain. Keunggulan – keunggulan tersebut di antaranya adalah jumlah propagul yang

dihasilkan tidak terbatas (Purnamaningsih, 2002), karena pada embriogenesis,

setiap sel pada jaringan yang ditanam berpotensi berkembang menjadi satu

individu baru, sehingga kapasitas produksi bibitnya dapat mencapai ratusan ribu

hingga jutaan bibit (Roostika et al., 2009). Embriogenesis somatik memiliki

struktur bipolar yang akan membentuk tunas dan akar (Joni, 2014). Disamping itu,
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untuk penyimpanan jangka pendek maupun jangka panjang, embrio somatik

dianggap merupakan bahan tanaman yang ideal untuk disimpan karena bila

diregenerasikan dapat membentuk bibit somatik (Purnamaningsih, 2002)

Secara umum, perbanyakan tanaman melalui teknik embriogenesis

somatik memiliki empat tahapan, yaitu tahap induksi kalus, tahap induksi embrio

somatik, tahap perkecambahan dan tahap aklimatisasi (Lubis, 2013). Tahapan

induksi kalus merupakan tahap isolasi eksplan dan penanaman pada media

tumbuh untuk menginduksi pembentukan kalus yang bersifat embriogenik

(Gambar 2.8.A; Lubis, 2013). Penanaman tersebut dilakukan pada media tanam

yang mengandung kombinasi zat pengatur tumbuh (ZPT) auksin dan sitokinin

yang mempunyai konsentrasi tinggi (Purnamaningsih, 2002). Waktu yang

dibutuhkan untuk tahapan induksi kalus adalah sekitar 1 bulan (Riyadi &

Tirtoboma, 2004)

Tahap induksi embrio somatik merupakan tahap penanaman kalus

embriogenik ke dalam media tanam. Media tersebut umumnya mengandung

kombinasi ZPT auksin dengan konsentrasi rendah dan sitokinin dengan

konsentrasi yang tinggi (Purnamaningsih, 2002). Dalam proses induksi embrio

somatik, embrio dapat berkembang dalam beberapa tahap, yaitu tahap embrio

globular (Gambar 2.8.B), embrio tahap hati (Gambar 2.8.C), tahap torpedo

(Gambar 2.8.D), embrio tahap kotiledon (Gambar 2.8.E), tahap perkecambahan

(Gambar 2.8.F). Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, tahap

perkembangan embrio tersebut merupakan tahap yang paling sulit dalam
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embryogenesis somatik (Purnamaningsih, 2002). Pada tahap induksi embrio,

waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 8 bulan (Lubis, 2013).

Tahap berikutnya adalah tahap perkecambahan yang merupakan tahap

embrio somatik membentuk tunas dan akar. Pada tahap ini media yang digunakan

mengandung ZPT dengan konsentrasi yang sangat rendah (Purnamaningsih,

2002). Pada tahap ini, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 3 bulan (Murni,

2010).

Gambar 2.8 Tahapan embriogenesis somatik; induksi kalus embriogenik (A),
induksi embrio tahap globular (B), embrio tahap hati (C), embrio
tahap torpedo (D), embrio tahap kotiledon (E), tahap
perkecambahan (F; Lubis, 2013)

Tahap akhir dari proses embriogenesis somatik adalah aklimatisasi.

Aklimatisasi merupakan tahap yang paling menentukan keberhasilan dari

embriogenesis somatik untuk dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang
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banyak, karena pada tahap ini embrio somatik harus mampu beradaptasi pada

lingkungan ex vitro yang memiliki kelembaban lebih rendah dan intensitas cahaya

yang lebih tinggi dari kondisi lingkungan in vitro (Sjahril, 2011). Tahap

aklimatisasi membutukan waktu sekitar 3 bulan (Santos & Rahardjo., 2011).

Sampai saat ini, beberapa penelitian tentang embriogenesis somatik kopi

telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pada tahap induksi kalus

maupun induksi embryo, tingkat keberhasilannya mencapai 100 % (Murni, 2010;

Priyono, 2010); Riyadi & Tirtoboma, 2004; Lubis, 2013). Tingkat keberhasilan

pada tahap perkecambahan embryo dan aklimatisasi juga relatif tinggi. Oktavia et

al. (2003) melaporkan tingkat keberhasilan pada tahap perkecambahan mencapai

sekitar 70 %, sedangkan tingkat keberhasilan pada tahap aklimatisasi mencapai

sekitar 60 %.

Namun demikian, aplikasi teknik embriogenesis somatik untuk produksi

bibit kopi masih sangat terbatas. Kendala utama yang dihadapi adalah lamanya

waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan bibit siap tanam di lahan yang

mencapai lebih dari 23 bulan (Ettiene-Barry et al., 2011). Berdasarkan kondisi

kultur, tahapan embryogenesis somatik kopi tersebut dapat dibedakan menjadi

kondisi in vitro selama 12 bulan (sampai tahapan perkecambahan) dan kondisi ex

vitro selama 11 bulan selama tahap aklimatisasi dan pembesaran bibit (Ettiene et

al., 2011).

Masalah yang muncul dari panjangnya kondisi in vitro yang dilakukan

selama proses embryogenesis somatik adalah tingginya tingkat kontaminasi yang

menyebabkan gagalnya proses pembibitan, mahalnya biaya yang dibutuhkan
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untuk mengontrol kondisi lingkungan serta tingginya biaya tenaga kerja karena

membutuhkan subkultur yang rutin dilakukan setiap bulannya (Priyono &

Zaenudin, 2002). Oleh karena itu, inovasi baru dari teknik embriogenesis somatik

yang dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan embrio kopi dalam kondisi in

vitro sangat dibutuhkan di masa mendatang

2.4 Aklimatisasi Embrio Somatik Secara Langsung (Direct Sowing)

Direct sowing adalah teknik aklimatisasi embrio somatik yang terbentuk

secara langsung ke dalam kondisi ex vitro. Cara ini mampu mempersingkat waktu

kultur dalam kondisi in vitro, karena tahapan perkecambahan dilakukan secara

bersama-sama dengan tahap aklimatisasi (Etienne-Barry et al., 1999). Manfaat

yang didapat dari mengaplikasikan teknik direct sowing untuk produksi bibit kopi

secara masal adalah  menghemat tenaga, biaya serta memperkecil resiko

kontaminasi (Priyono & Zaenudin, 2002).

Teknik direct sowing sudah mulai diaplikasikan untuk menyederhanakan

tahapan kultur embrio somatik. Pada tanaman anggur (Vitis vinifera L.), teknik

direct sowing mampu memperpendek waktu kultur in vitrominimal 2 kali sub

kultur (8 minggu) lebih singkat dari waktu normal (Jayasankar et al., 2001). Pada

tanaman kakao (Theobromacacao L.), teknik direct sowingjuga mampu

memperpendek waktu kultur in vitrosekitar 4 minggu lebih cepat dari waktu

normal. Pada tanaman Magnolia pyramidata, teknik direct sowing juga mampu

memperpendek waktu kultur in vitro menjadi 5 minggu (Merkle & Pauley, 1994).
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Padatanaman kopi, teknik direct sowing juga telah dicobakan untuk

mempersingkat waktu kultur in vitro. Pada kopi robusta, penanaman embryo

somatik secara langsung juga mampu mempersingkat waktu kultur secara in vitro

4 minggu lebih singkat dari waktu kultur normal (Priyono & Zaenudin, 2002).

Menurut Etienne-Barry et al. (1999), teknik direct sowing pada tanaman kopi

arabika mampu mempersingkat waktu kultur in vitro sampai 13 % lebih cepat

dibandingkan dengan menggunakan teknik embriogenesis secara konvensional.

Namun demikian, tingkat keberhasilan teknik direct sowing masih

bervariasi tergantung jenis tanaman yang dikultur maupun jenis eksplan. Pada

tanaman kakao, embryo somatik yang di tanam pada medium pasir : vermiculite

(1:1) memiliki tingkat keberhasilan yang relatif rendah, yaitu hanya 10 %

(Niemenak et al., 2008), embryo somatik anggur yang ditanam pada medium pasir

dan kompos memiliki tingkat kebehasilan sekitar 30 % (Jayasankar et al., 2001),

sedangkan pada Magnolia pyramidata, embrio somatik yang ditanam pada

medium tanah gambut memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu

sekitar 70 % (Merkle & Pauley, 1994).

Pada tanaman kopi, tingkat keberhasilan teknik direct sowing juga

bervariasi tergantung jenis kopi maupun kondisi ruang kultur yang digunakan.

Pada tanaman kopi arabika, embrio somatik yang ditanam pada medium

kombinasi tanah, pasir dan bubur batang (pulp) kopi dengan perbandingan 2 : 1 :

1, memiliki tingkat keberhasilan direct sowing mencapai 78 % (Etienne-Barry et

al., 1999). Pada kopi robusta,  embryo somatik  yang ditanam secara langsung

pada medium tanah : pasir : pupuk kandang dengan perbandingkan 1 : 1 :1
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memberikan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi yaitu sekitar 75 % (Priyono

& Zaenudin, 2002).

Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, aplikasi teknik direct sowing

untuk produksi bibit kopi robusta juga telah dilakukan. Namun demikian, tingkat

keberhasilan teknik tersebut masih relatif rendah, yaitu sekitar 50 % (Yenitasari,

2015). Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan keberhasilan teknik direct

sowing perlu dilakukan.

Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat

keberhasilan teknik aklimatisasi embryo somatik secara langsung (direct sowing)

adalah belum ditemukannya macam dan konsentrasi zat pengatur tumbuh (ZPT)

yang tepat guna ditambahkan ke dalam medium aklimatisasi. Berbeda dengan

perkembangan embryo sigotik yang terdapat pada biji. Embryo somatik tidak

memiliki jaringan pelindung maupun cadangan makanan. Demikian pula dengan

perubahan kadar hormon seperti meningkatnya konsentrasi asam gibberallat

maupun turunnya konsentrasi asam absisat pada biji yang sedang berkecambah

tidak pernah terjadi pada embryo somatik (Jayasankar et al., 2001).

Oleh karena itu upaya mencari macam dan konsentrasi zat pengatur tumbuh

yang tepat guna meningkatkan keberhasilan direct sowing pada kopi robusta perlu

dilakukan. Salah satu zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan untuk

meningkatkan keberhasilan aklimatisasi adalah asam giberelat / giberrelic acid

(GA3).
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2.5 Asam Gibberelat

Zat pengatur tumbuh (ZPT) didefinisikan sebagai suatu senyawa organik

bukan nutrisi yang dalam jumlah (konsentrasi) kecil (< 1 µM) mampu

menimbulkan suatu respon fisologis dan morfologis (Salisburrry & Ross, 1995),

serta mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan dan

perkembangan tanaman (Rahmawati, 2008).

Terdapat 5 jenis ZPT yang sering digunakan dalam teknologi kultur

jaringan, diantaranya auksin, sitokinin, giberrelin, asam absisat dan etilen

(Rahmawati, 2008). Giberelin (GA3) merupakan salah satu jenis ZPT yang sering

digunakan untuk ditambahkan dalam medium tanam. Penambahan giberrelin ke

dalam medium tanam baik tanpa atau dikombinasikan dengan ZPT yang lain juga

telah dilaporkan dapat meningkatkan keberhasilan masa aklimatisasi bibit

(Dharmasema et al., 2011).

GA3 diketahui dapat meningkatkan keberhasilan pada tahap aklimatisasi

bibit (Dharmasema et al., 2011), karena GA3 memiliki kemampuan untuk

meningkatkan daya perkecambahan (Rahmawati, 2008). Disamping itu, GA3 juga

mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif pada tanaman (Lestari, 2006).

Gambar 2.9 Struktur GA3
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Beberapa penelitian tentang penambahan GA3 ke dalam medium

aklimatisasi sudah banyak dilaporkan dengan tingkat keberhasilan yang

tinggi.Pada tanaman gladiol (Gladiolus hibrida; Dharmasema et al., 2011),

penambahan GA3 ke dalam medium tanam berhasil meningkatkan persentase

keberhasilan aklimatisasi dari 50 % pada medium tanpa GA3 menjadi 80 % pada

medium dengan menggunakan GA3 sebesar 10-4M (Dharmasema et al., 2011).

Prosentase keberhasilan aklimatisasi yang tinggi (Sekitar 80 %) dengan

menggunakan medium tanam yang ditambahkan GA3 juga dilaporkan pada

tanaman kentang (Solanum tuberosumL.; Karjadi, 2014) maupun pada tanaman

anthurium (Anthurium hookeri; Puspitasari, 2008).

Kemampuan GA3 dalam meningkatkan persentase keberhasilan aklimatisasi

embryo erat kaitannya dengan kemampuan GA3 dalam meningkatkan daya

perkecambahan embrio (Rahmawati, 2008). Peningkatan daya perkecambahan

tersebut terjadi karena nutrisi yang tersedia pada medium dapat diserap dengan

baik oleh planlet. Menurut  Jacobsen & Chandler (1990), GA3 merupakan salah

satu ZPT yang berperan dalam merangsang peningkatan sintesis mRNA pada

embryo tanaman. Selanjutnya, mRNA akan ditranslasikan untuk membentuk

protein maupun enzim-enzim yang memiliki peran penting dalam metabolisme sel

selama embryo berkecambah.

Pada tanaman kopi, penambahan GA3 ke dalam medium aklimatisasi belum

pernah dilaporkan. Oleh karena itu pada skripsi ini dilaporkan pengaruh

pemberian GA3 terhadap keberhasilan aklimatisasi embrio somatik kopi robusta

secara langsung.
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