
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kopi Robusta 

Kedudukan tanaman kopi dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan pembuluh) 

Super Divisi  : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Berkeping dua, dikotil) 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae (Suku kopi-kopian) 

Genus  : Coffea 

Spesies : Coffea Canephora 

 
 Kopi robusta (Coffea canephora) berada di Indonesia pada tahun 1900, kopi 

ini tahan penyakit karat daun, dan memerlukan syarat tumbuh dan pemeliharaan 

yang ringan, sedangkan produksinya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu kopi ini 

cepat berkembang dan mendesak kopi-kopi lainya. Saat ini lebih dari 90% dari areal 

pertanaman kopi Indonesia terdiri atas kopi Robusta (Prastowo et al., 2010). Kopi 

Robusta mampu beradaptasi lebih baik dibandig kopi Arabika. Areal perkebunan 
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kopi Robusta di Indonesia relatif luas karena dapat tumbuh baik pada daerah yang 

lebih rendah. Kopi Robusta memiliki karakteristik fisik biji agak bulat, lengkungan 

tebal dan garis tengah dari atas kebawah hampir rata. (Rukmana, 2014)  

Ada 4 jenis kelompok kopi yang dikenal. Yaitu kopi Arabika, kopi Robusta, 

kopi Liberika dan kopi Ekselsa. Kelompok kopi yang dikenal memiliki nilai 

ekonomi dan diperdagangkan secara komersial yaitu kopi Arabika dan kopi 

Robusta. Sedangkan, kelompok kopi Liberika dan kopi Ekselsa kurang ekonomis 

dan kurang komersial (Rahardjo, 2013). Kualitas citra rasa kopi Robusta di bawah 

kopi Arabika, tetapi kopi Robusta rentan terhadap penyakit karat daun. Oleh karena 

itu, luas areal pertanaman kopi dan produksi kopi terbesar adalah kopi Robusta. 

Ciri-ciri kopi Robusta memiliki rasa seperti coklat, lebih pahit, dan sedikit asam, 

bau yang dihasilkan khas dan manis.. Tanaman kopi Robusta biasanya sudah dapat 

berproduksi pada umur 2,5 tahun. Umur ekonomis kopi Robusta dapat berproduksi 

hingga 15 tahun. Namun demikian tingkat produksi kopi Robusta sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pemeliharaanya (Haryanto, 2012) 

 
2.2. Produksi dan Faktor Produksi 

  
 Produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi yang 

memanfaatkan beberapa masukan input. Artinya bahwa ini dapat dipahami bahwa 

kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan 

menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input 

sedemikian rupa (Sukirno, 2002). Produksi kopi Robusta di Provinsi Jawa Tengah 
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sebesar 1.200 kg/ha, dan Nasional sebesar 855 kg/ha (Dirjen Perkebunan, 2016).  

(Dirjen Perkebunan, 2016). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan menjadi 2 

kelompok, antara lain : 1) faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan macam dan 

tingkat kesuburanya, bibit, varietas, pupuk dan obat-obatan dan sebagainya. 2) 

faktor-faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, resiko, ketidakpastian dan sebagainya (Soekartawi, 

1990).  Fakor-faktor produksi merupakan benda atau jasa yang disediakan oleh 

alam atau dihasilkan oleh manusia dan digunakan untuk menghasilkan berbagai 

macam barang atau jasa. Faktor-faktor produksi yang umum digunakan di bidang 

pertanian antara lain lahan, bibit, pupuk, Pestisida, tenaga kerja dan lain sebagainya 

(Marhasan, 2005) 

 
2.2.1. Luas Lahan 

 
 Luas usahatani dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yakni lahan yang 

sempit dengan luas > 0,5 hektar, lahan yang sedang, dengan luas antara 0,5 sampai 

dengan  2 hektar dan luas lahan yang luas dengan luas > 2 hektar (Hernanto, 1989). 

Luas lahan adalah jumlah seluruh tanah yang dapat ditanami/diusahakan. 

Dipandang dari sudut efisiensi, semakin luas lahan yang diusahakan maka semakin 

tinggi produksi dan pendapatan per satuan luasnya (Suratiyah, 2015).  

Meskipun demikian, bukan berarti semakin luas lahan pertanian akan 

semakin efisien lahan tersebut. Bahkan lahan yang sangat luas dapat terjadi tidak 

efisien yang disebabkan oleh : 1) Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan 
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faktor produksi seperti jumlah pohon, pupuk dan tenaga kerja. 2) terbatasnya 

persediaan tenaga kerja di sekitar yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi 

efisiensi usaha pertanian tersebut. 3) Terbatasnya persediaan modal untuk 

membiayai usaha pertanian tersebut. (Soekartawi, 1993). Lahan Sebagai salah satu 

faktor produksi besarnya produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi oleh luas 

sempitnya lahan yang digunakan (Mubyarto, 1989). 

 
2.2.2. Jumlah pohon 

 
 Jumlah pohon ditentukan oleh luas lahan dan Jarak tanam kopi yang 

umumnya disesuaikan dengan kemiringan tanah.  (Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao, 2003) Beberapa contoh jarak tanam dan populasi per hektarnya dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Jarak tanam kopi Robusta sesuai kemiringan tanah dan kebutuhan  

  bahan tanam per hektar 
 

Kemiringan tanah Jarak tanam Populasi tanaman 
 --------m------- ------pohon------ 

Landai (0 - 15%)  
tanpa teras /  
teras individu 

2,5 X 2,5 1.600 
2,75 X 2,75 1.322 
2 X 3,5 1.428 
2,5 X 3 1.333 
2 X 2 X 4 1.333 
2,5 X 2,5 X 3,5 2.000 

Sumber : Pusat Penelitiaan Kopi dan Kakao (2003) 

 
 Berdasarkan Tabel 1. Dapat disimpulkan bahwa jarak tanam memiliki 

ukuran jarak tanam bervariasi yang dapat menentukan hasil populasi tanaman dan 

produksi kopi robusta. Jarak tanam ideal yang di anjurkan adalah 2,75 cm x 2,75 

cm untuk kopi Robusta (Suwarto et al., 2014).  
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2.2.3. Pupuk 

 
 Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik , 

kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. 

Dalam pengertian yang khusus pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu 

atau lebih hara tanaman (Kelptna, A.E 2009). Pupuk merupakan alami dan sintetis, 

organik dan anorganik yang menyuplai tanaman dengan nutrisi untuk pertumbuhan 

tanaman. Penggunaan pupuk sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 

produksi pertanian sudah sangat membudaya dan para petani telah menganggap 

bahwa pupuk dan cara pemupukan sebagai salah satu hal yang tidak dapat di 

pisahkan dalam kegiatan usaha tani (Suwandi dan Rosliani., 2003). 

Kebutuhan unsur hara pada tanaman dapat dipenuhi dengan cara 

pemupukan. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Pupuk organik yang biasa digunakan adalah pupuk kandang. Pemberian 

pupuk kandang disertai dengan pemberian kapur (Suwarto et al., 2014). Tanaman 

kopi membutuhkan pupuk untuk tumbuh kembangnya. Jenis pupuk yang sering 

digunakan adalah pupuk buatan (kimiawi) seperti urea, SP-36, dan KCL 20 gr, serta 

pupuk organik seperti pupuk kandang. Pupuk tersebut diberikan 2 kali pada satu 

tahun (Najiyati dan Danarti, 2007). 

 
2.2.4. Tenaga Kerja 

 
Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penentu, terutama bagi usahatani 

yang sangat tergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja mengakibatkan 

mundurnya waktu penanaman sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, 
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produktivitas dan kualitas produk (Suratiyah, 2015). Tenaga kerja adalah penduduk 

dalam usia kerja 15-64 tahun, atau seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang atau jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan 

jika mereka berpartisipasi dalam aktifitas tersebut (Pontas, 1994).  

Tenaga kerja manusia di bedakan atas tenaga kerja pria, wanita dan anak-

anak. Tenaga kerja manusia dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan pria 

usahatani berdasar tingka kemampuanya. Tenaga kerja pria umumnya dapat 

mengerjakan semua pekerjaan, tenaga kerja wanita umumnya untuk menanam, 

memelihara tanaman dan panen. Tenaga kerja anak-anak umumnya membantu 

pekerjaan pria atau wanita biasa. Tenaga kerja sebagai ukuran baku dan jenis tenaga 

kerja lain dikonversikan, atau disetarakan dengan pria : A) 1 pria = 1 hari kerja pria 

B) 1 wanita = 0,7 hari kerja pria C) 1 anak = 0, 5 hari kerja pria. Untuk satu hari 

kerja biasanya diperhitungkan 7 jam kerja. Penggunaan tenaga kerja harus sesuai 

dengan kebutuhan dari suatu kegiatan usahatani agar mendapatkan produksi yang 

terus meningkat, perhitungan tenaga kerja dalam kegiata proses produksi adalah 

menggunakan satuan HKP (Yang dalam buku Hernanto, 1989). 

 
2.3. Budidaya Kopi Robusta 

2.3.1. Persiapan Lahan, bibit dan penanaman 

 
Lahan yang akan digunakan untuk penanaman kopi dibedakan menjadi tiga, 

yaitu 1) lahan yang baru di tanami, lahan yang baru ditanam dilakukan penebangan 

pohon beserta tunggulnya sekitar 2-3,5 tahun sebelum di tanam. Tanah kemudian 

diolah secara hati-hati agar tidak merusak humus dan penanaman tanaman 
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pelindung dilakukan 2-3 tahun sebelum penanaman kopi. 2) lahan bekas 

pertanaman komoditas lain, persiapan lahan dilakukan dengan cara pembersihan 

tanah dari pohon-pohon dan sisanya 1,5-3 tahun sebelum penanaman kopi. 

Selanjutnya dilakukan pengolahan tanah, perbaikan teras, serta saluran drainase 

yang rusak. 3) lahan bekas pertanaman kopi, tetapi tidak produktif (tanaman tua / 

rusak), tanaman kopi dan seluruh tunggulnya di tebang, perbaikan teras, serta 

saluran drainase yang rusak. (Suwarto et al., 2014).  

Bibit tanaman kopi yang ideal untuk dipindahkan ke kebun adalah bibit 

yang berumur 7-9 bulan dari persemaian. Kebutuhan bibit tanaman kopi sangat 

ditentukan oleh jarak tanam dan kesuburan tanah. Kebutuhan bibit tanaman kopi, 

khususnya bibit setek berakar kopi Robusta, juga disesuaikan dengan kemiringan 

tanah (Rukmana, 2014). 

 Tahapan awal penanaman adalah pembuatan lubang tanam. Lubang tanam 

dibuat 3 sampai 6 bulan sebelum tanam. Lubang berukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm 

atau 75 x 75 x 75 cm. Jarak tanam ideal yang di anjurkan adalah 2,75 cm x 2,75 cm 

untuk kopi Robusta (Suwarto, et al., 2014).  

 
2.3.2.   Pemeliharaan Tanaman 

 
Pemeliharaan tanaman yang dilakukan pada tanaman kopi Robusta yaitu 

pengairan, penyulaman, penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian 

hama dan penyakit (Rukmana, 2014). Pemeliharaan tanaman kopi menjadi faktor 

pembatas umur ekonomis kebun kopi, dengan tingkat pemeliharaan yang baik, 

kinerja tanaman kopi semakin baik dan umur ekonomis tanaman semakin panjang. 
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Kebun kopi dengan tingkat pemeliharaan yang seadanya akan semakin 

memperpendek umur ekonomisnya (Rahardjo, 2013). 

 
2.3.3.   Panen dan Pasca Panen 

 
Tanaman kopi mulai berbuah pada umur 2½ -3 tahun. Tergantung 

ketinggian daerah tanam, jenis kopi dan keadaan pertumbuhanya. Panen pertama 

buah kopi sedikit, akan terus bertambah dari tahun ke tahun dan pada umur 5 tahun 

ke atas produksi buah tinggi (Rukmana, 2014). Pemanenan buah kopi dilakukan 

dalam tiga tahapan, yaitu 1) pemetikan pendahuluan, dilakukan pada bulan 

februari-maret untuk memetik buah yang terkena serangan bubuk kopi, kopi yang 

diserang sudah berwarna kuning sebelum umur delapan bulan. 2) petik merah, 

dilakukan saat panen raya. 3) petik hijau (Racutan), dilakukan dengan memetik 

buah yang tersisa buah pohon sekitar 10% pemanenan, setelah dipetik buah yang 

berwarna merah dipisah dengan buah yang berwarna hijau (Suwarto et al., 2014).  

 Proses pasca panen dapat menentukan mutu hasil panen. Penanganan kopi 

setelah panen, mulai dari sortasi (pemilihan) gelondong, pengolahan, sortasi biji, 

hingga pengepakan/penyimpanan. Umumnya ada dua cara pengolahan kopi, yaitu 

pengolahan kering dan pengolahan basah. Pengolahan kering sangat cocok untuk 

lahan yang tidak terlalu luas karena alatnya sederhana dan biaya investasi rendah. 

Pengolahan ini ditujukan kepada kopi Robusta. Kopi tersebut sudah dapat 

menghasilkan mutu yang baik tanpa fermentasi. Sementara itu, kopi Arabika 

sedapat mungkin diolah secara basah karena memerlukan proses fermentasi agar 

kopi yang dihasilkan bermutu tinggi (Suwarto et al., 2014). 
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2.4. Fungsi Produksi 

 
 Fungsi Produksi model Cobb Douglas adalah persamaan yang melibatkan 

dua variabel atau lebih yang terdiri dari satu variabel dependen (Y) dan variabel 

independen (X). Hubungan produk dengan faktor produksi secara kuantitatif 

dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi model Cobb-Douglas berikut ini : 

Y= aX1
β1. X2

 β 2. X3
 β 3. ... Xn β n.eu   .......................................................................(1) 

 Model fungsi produksi model Cobb-Douglas, persamaan diubah menjadi 

persamaan regresi linier berganda dengan cara ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural (ln) (Sumodiningrat, 2001). Sehingga persamaan menjadi 

sebagai berikut : 

LnY = Ln a + β 1LnX1 + β 2LnX2 + β 3LnX3 + ...+ β nLnXn + uLne   .......................(2) 

 Fungsi produksi model Cobb-Douglas mempunyai keuntungan yaitu 1) 

hasil pendugaan fungsi model ini akan menghasilkan koefisien regresi yang 

sekaligus menunjukan besaran besaran elastisitas. 2) besaran elastisitas 

menunjukan tingkat besaran return to scale atau jenis hubungan produksi yang 

berlaku (Soekartawi, 1993). Hasil pendugaan pada fungsi Cobb-Douglas akan 

menghasilkan koefisien regresi. Jadi besarnya β pada persamaan diatas adalah 

angka elastisitas.  

Jumlah dari elastisitas adalah merupakan ukuran returns to scale. dengan 

demikian, kemungkinan ada 3 alternatif, yaitu (Soekartawi, 2003) :1) Decreasing 

returns to scale yaitu jika  β < 1 artinya tambahan hasil yang semankin menurun 

atas skala produksi, kasus dimana output bertambah dengan proporsi yang lebih 

kecil daripada input. 2) Constant returns to scale,  jika  β = 1 artinya tambahan hasil 
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yang konstan atas skala produksi , bila semua input naik dalam proposi yang tepat 

sama. 3) Increasing returns to scale jika  β > 1 artinya tambahan hasil yang 

meningkat atas skala produksi. Output bertambah dengan proporsi yang lebih besar 

dari input. (Soekartawi, 2003). Elastisitas Produksi (EP) merupakan perbandingan 

antara persentase perubahan output dengan persentase perubahan input, sehingga 

secara matematik dapat diartikan sebagai perubahan nilai X terhadap perubahan 

besaran Y (Mubyarto, 1989). 

 


