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Persyaratan Penggunaan/Karakteristik 

Lahan Untuk Kopi Arabika

Parameter
S1 (Sangat 

Sesuai)

S2 (Cukup 

Sesuai)

S3 (Sesuai 

Marginal)

N (Tidak 

Sesuai)

Temperatur (0C) 16-22 15-16

22-24

14-15

24-26

<14

>26

Ketinggian tempat (m dpl) 700-1600 1600-1750

600-700

1750-2000

100-600

>2000

<100

Curah hujan (mm/thn) 1200-1800 1000-1200

1800-2000

800-1000

2000-3000

<800

>3000

Masa kering (bln) 1-4 <1;  4—5 5-6 >6

Kelembaban (%) 40-70 30-40

70-80

20-30

80-90

<20

>90

Kedalaman tanah (cm) >100 75-100 50-70 <50

Drainase tanah Baik Sedang Agk trhmbat; 

agk cpt

Trhmbat-

cepat

Sumber: BPT (2003)
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Persyaratan Penggunaan/Karakteristik 

Lahan Untuk Kopi Arabika

Parameter
S1 (Sangat 

Sesuai)

S2 (Cukup 

Sesuai)

S3 (Sesuai 

Marginal)

N (Tidak 

Sesuai)

Tekstur tanah Halus; agk 

halus; sedang

Sedang Agk kasar Kasar; 

sangat halus

KTK liat (cmol) >16 <16

Kejenuhan Basa (%) >50 35-50 <35

pH.tanah 5,6-6,6 6,6-7,3 <5,6;  >7,3

C-organik (%) >1,2 0,8-1,2 <0,8

Salinitas  (dS/m) <0,5 - 0,5-2,0 >2,0

Kemiringan lereng (%) <8 8-16 17-50 >50

Batuan di permukaan (%) <5 5-15 15-40 >40

Singkapan batuan (%) <5 5-15 15-25 >25

Bahan kasar (%) <15 15-35 35-60 >60

Genangan F0 >F0

Sumber: BPT (2003)

Pengelolaan Kesuburan Tanah untuk

Pertumbuhan dan Produksi Optimal:

• Tanah berada pada komposisi ideal

• Penggunaan lahan dan
pengolahan tanah yang sesuai

• Penggunaan varietas unggul dan
benih/bibit bermutu sesuai
lingkungan setempat

• Pemeliharaan tanaman yang 
optimal

• Pengelolaan hara tanah
bendasarkan uji tanah dan
tanaman

45% mineral

25% udara

25% air
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Program pengelolaan hara yang baik:

• Dapat menyediakan jenis dan jumlah unsur-unsur
hara yang cukup tersedai dan berimbang

• Dapat mempertahankan keberlanjutan
sumberdaya lahan

• Terdiri dari dua tahap:

� Tahap peningkatan (build up) � Unsur hara
ditingkatkan sampai ke tingkat yang diperlukan
tanaman

� Tahap pemeliharaan (maintenance) � Unsur 
hara yang telah tinggi dipertahankan kadarnya
melalui pemberian pupuk yang teratur dengan
dosis yang cukup

Pembatas Kesuburan Tanah

1. Komposisi dasar tanah terganggu

2. Unsur hara hilang karena erosi, terangkut
panen, penguapan, aliran permukaan dan
pencucian,

3. Kemasaman dan atau kelarutan Al atau 
unsur beracur yang tinggi,

4. Kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation
yang rendah, dan

5. Ketersediaan hara esensial yang rendah.
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No. Daerah Jenis Lahan Kadar
C-org(%)   Bhn-org(%)

1 Tanjung Pasir, Tanah Jawa Simalungun Lahan kering 0.89       1.53
2 Muara Mulia, Tanah Jawa Simalungun Lahan kering 0.67              1.16
3 Silinduk, Dolok Batu Nanggar Simalungun Lahan kering 0.86     1.48
4 Nagabayu, Huta Bayu Raja Simalungun Lahan kering 0.64     1.10
5 Tongah Maraja, Bah Jambi Simalungun Lahan kering 0.89              1.53
6 Tanjung Maraja, Bah Jambi Simalungun Lahan kering 0.83              1.43
7 Nagajaya, Bandar Haluan Simalungun Lahan kering 0.73      1.26
8 Pematang Kerasaan, Bandar Simalungun Lahan kering 0.82       1.41
9 Bandar Sawah, Bandar Simalungun Lahan kering 0.85      1.47

10 Simpang Kalpin, Bandar Simalungun Lahan kering 0.89      1.53
11 Sukamaju, Sunggal Deli Serdang Lahan kering 1.46     2.52
12 Lau Bicik, Pancurbatu Deli Serdang Lahan kering 1.22      2.10
13 Senembah, Tanjung Morawa Deli Serdang Lahan Sawah 0.69     1.19
14 Pardamean, Tanjung Morawa Deli Serdang Lahan Sawah 0.79      1.36
15 Telaga Sari, Tanjung Morawa Deli Serdang Lahan Sawah 0.62     1.07

Kadar bahan organik tanah pertanian di beberapa wilayah di

Sumatera Utara (2003-2006)

Sumber: Damanik, dkk (2007)

Kehilangan Hara oleh Erosi
Lokasi erosi C-org N P2O5 K2O

(t/ha) ------------------- kg/ha --------------------

Darmaga 96,1 9.898 432,5  - 106,7

Citayam 93,5 5.974 1.065,8 108.5 197,0

Jasinga 90,5 4.724 651,6 119,2 140,8

Pacet 65,1 - 241,0 80,0 18,0

Pangalengan 66,5 3.120 333,0 - -

Sumber: Puslitanak (2005)



22/05/2012

5

Unsur hara N, P, dan K yang terangkut di dalam setiap ton hasil panen

Jenis Tanaman
Hara Terbawa Panen (kg/ton)

N P K

Padi unggul
Padi lokal
Jagung
Kacang tanah
Singkong
Ubi jalar
Kentang
Wortel
Bawang
Tomat
Pisang
Jeruk
Rumput
Leguminosa
KOPI

15
15
16
32
1,7
3,7
2,7
3

1,6
3,3
2,4
1,8
30

37,5
6,7

2,7
2,5
2,8
3,2
0,5
0,5
0,3
0,5
0,3
0,4
0,3
0,2
3,7
4,4
0,4

3,7
2,5
4,0
4,8
2,5
5,2
3,6
3,8
1,7
4,2
5,6
2,5

26,7
33,2
8,8

Sumber: 1. Puslitanak (2005) untuk Padi unggul s/d Leguminosa
2. Alfadri (2011) untuk Kopi

Unsur Beracun Bagi Tanaman

• Alumunium (Al) dapat tukar

• Unsur hara berlebih

• Senyawa garam terlalu banyak

• Logam berat (Hg, Pb, Cd, As, dll)

berlimpah 
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Faktor-faktor umum yang harus

dipertimbangkan dalam pengelolaan hara dan

pemberian pupuk

1) Fiksasi fosfor,

2) kehilangan nitrogen karena pencucian,

3) denitrifikasi dan kehilangan nitrogen dalam bentuk N2,

4) kehilangan amoniak karena volatilisasi,

5) perkembangan akar tanaman,

6) pengaruh pupuk terhadap germinasi biji,

7) kandungan dan ketersediaan air tanah,

8) tingkat pertumbuhan tanaman,

9) kondisi iklim dan cuaca,

10) kondisi tanah termasuk relief lahan,

11) pertimbangan pengelolaan termasuk tenaga kerja yang 
tersedia

Pemupukan Berimbang
� Jumlah masing-masing unsur hara di tanah harus

dalam keadaan seimbang

� Seimbang bukan berarti semua unsur hara jumlahnya
sama, tetapi jumlah masing-masing unsur hara di
dalam tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman

� pertumbuhan dan atau produksi tanaman ditentukan
oleh unsur yang berada pada keadaan minimum:

● Jika suatu unsur tertentu mengalami defisiensi, maka
pertumbuhan tanaman akan tetap buruk walaupun unsur
lainnya ditambahkan

● Jika unsur hara yang defiseinsi ditambahkan , maka
pertumbuhan akan nomal kembali

● Penambahan unsur tertentu tidak akan membantu
pertumbuhan selagi keadaanya unsur lainnya berada
sebagai pembatas
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Hukum Minimum Liebig

(Justus von Liebig, 1803–1873)

A

Kekurangan unsur hara P menjadi
pembatas pertumbuhan

B

Penambahan unsur hara P berlebihan
menjadikan N sebagai pembatas pertumbuhan

Umur

(tahun)

N P2O5 K2O

(g/ph/th)

1 20 20 20

2 40 40 40

3 60 40 60

4 80 40 80

5 – 10 120 60 120

>10 160 80 160

Dosis Tentatif Pemupukan (Kebutuhan Hara)
Tanaman Kopi

Sumber: Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (1997)
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Jumlah Serapan Unsur Hara pada 
Beberapa Bagian Tanaman Kopi (Kg/Ton)

Sumber: FAO (2005)

Pemupukan Tanaman Kopi

• Prinsip 4T: tepat waktu, tepat jenis, tepat 
dosis, dan tepat cara pemberian. 

• Tepat Waktu:

– Pupuk diberikan dua kali setahun yaitu pada awal 
dan akhir musim penghujan. 

– Pemupukan pada musim kemarau, harus disiram 
setelah mempuk agar pupuk larut dan mudah 
diserap tanaman. 
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Tepat Jenis dan Tepat Dosis:

• Pemupukan pada tahun pertama: Dipupuk 2 kali, masing-masing dengan 
urea sebanyak 25 g, SP-36 25 g dan KCl 20 g/pohon.

• Pemupukan pada tahun ke dua: Dipupuk 2 kali, masing-masing dengan Urea 
sebanyak 150 g, SP-36 sebanyak 50 g dan KCl sebanyak 40 g/pohon.

• Pemupukan tahun ke tiga: Dipupuk 2 kali, masing-masing dengan Urea 
sebanyak 75 g, SP-36 sebanyak 70 g dan KCl sebanyak 40 g/pohon.

• Pemupukan tahun ke empat: Dipupuk 2 kali, masing-masing dengan Urea 
sebanyak 100 g, SP-36 sebanyak 90 g dan KCl sebanyak 40 g/pohon.

• Pemupukan tahun ke 5-10: Dipupuk 2 kali masing-masing dengan Urea 
sebanyak 150 g, SP-36 sebanyak 130 g dan KCl sebanyak 60 g/pohon.

• Pemupukan pada tahun ke 11 dan seterusnya: Dipupuk 2 kali, masing-
masing dengan Urea sebanyak 200 g, SP-36 sebanyak 175 g dan KCl 
sebanyak 80 g/pohon.

Tepat Cara:

• Pemberian pupuk buatan pada alur sedalam 

2-5 cm mengelilingi tanaman sejauh ¾ dari 

lebar tajuk,

• Alur ditutup dengan tanah dan padatkan.

• Pupuk majemuk berbentuk tablet yang 

mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, 

magnesium dan kalsium, dapat diberikan 

untuk menggantikan urea, SP-36 dan KCl, dan 

cukup berikan sekali dalam setahun. 
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Pemberian Pupuk Organik Untuk Keberlanjutan 

Kesuburan Tanah

• Pupuk organik dapat berupa mulsa yang berasal dari daun-daun, 

serasah sekitar tanman kopi, rumput hasil penyiangan, hasil 

pemangkasan pohon pelindung dan tanaman penutup tanah, 

serta daging buah kopi yang sudah mengering. 

• Cara pemberian mulsa: diberikan pada awal dan akhir musim 

hujan dengan cara ditumpuk di sekitar batang kopi setebal 15 

cm. Lebar tanah yang diberi mulsa sama dengan lebar lingkaran 

parit untuk pupuk buatan. 

• Pupuk organik dalam bentuk pupuk kandang atau kompos 

dengan dosis 20-40 liter/pohon, tergantung umur tanaman. 

Pupuk kandang atau kompos diberikan diberikan 1-2 tahun 

sekali pada awal musim penghujan, bersamaan dengan 

pemberian pupuk buatan. 

• Pupuk organik dalam bentuk pupuk hijau, 
berupa daun-daun bekas pangkasan tanaman 
pelindung (leguminosa) dan tanaman penutup 
tanah, dibenamkan dalam parit-parit yang 
dibuat di luar perakaran tanaman kopi.

• Pada tanah yang sangat masam (pH < 4,5) 
pemberian pupuk kandang atau kompos perlu 
ditambah dengan kapur pertanian sebanyak 
250- 650 gram per tanaman, diberikan sekali 
dalam 2-4 tahun. 
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Kekurangan unsur N 
(Nitrogen):
Gejala kekurangan unsur N 

hampir merata pada seluruh 

daun tanaman. Daun muda 

yang mulanya berwarna hijau 

berubah menjadi hijau pucat. 

Perkembangan vegetatif 

tanaman lambat. Daun agak 

mengecil dan berwarna hijau 

kekuningan. Kita dapat melihat 

pada gambar disamping 

perbandingan antara tanaman 

sehat (kiri) dan tanaman sakit 

(kanan).

Gejala Kekurangan Unsur Hara Pada Tanaman Kopi

Kekurangan unsur P 
(Fosfor):
Pada daun tua, tulang daun 

berwarna kuning terang. 

Selanjutnya hanya 

menyisakan sedikit bagian 

daun yang masih berwarna 

hijau gelap di antara 

pertulangan daun. Gejala 

lanjut mulai muncul bercak 

kecoklatan yang merupakan 

tanda matinya sel jaringan 

daun yang dapat melebar.



22/05/2012

12

Kekurangan unsur K 
(Kalium):
Bagian tepi daun awalnya 

menguning diikuti dengan 

munculnya bintik coklat 

(nekrotik) yang menandakan 

sel jaringan mati. Kemudian 

bintik meluas sepanjang tepi 

daun berwarna coklat 

dengan tepi gelap (jaringan 

daun mati) yang dikelilingi 

oleh warna kuning (lapisan 

sel daun yang belum mati) 

Bagian pertulangan daun 

tetap berwarna hijau

Kekurangan unsur S 
(Sulfur/belerang):
Gejala ini dapat terjadi pada 

keseluruhan daun tanaman. 

Daun berwarna hijau 

kekuningan. Dengan warna 

hijau disepanjang tulang 

daun (tulang daun tetap 

berwarna hijau) dan bagian 

daun diantara pertulangan 

berwarna hijau kekuningan. 

Daun terlihat agak 

mengkilap.
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Kekurangan unsur Ca 
(Kalsium):
Bagian tepi daun berwarna 

perunggu kekuningan. Bagian 

tepi kemudian mulai 

munggulung kebawah. Bagian 

pangkal daun perlahan mati 

sehingga daun kopi rontok. Bila 

dicabut terlihat akar tanaman 

yang tidak berkembang.Pada 

gambar akar disamping dapat 

diperhatikan perbandingan 

antara akar sehat (kanan) 

dengan akar sakit (kiri)

Kekurangan unsur Mn (Mangan):
Daun tua atau sedang menguning, namun pertulangan 
daun tetap berwarna hijau, sehingga sepintas lalu terlihat 
seperti mosaik namun bukan mosaik. Bintik nekrotik dapat 
terjadi di sepanjang helaian daun diantara pertulangan 
daun (bagian daun menguning bisa membentuk bintik 
coklat).
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Kekurangan unsur Mo (Molibdenum):
Gejala yang sangat jarang terjadi. Bagian daun 

diantara tulang daun menguning hingga 

memerah kecoklatan. Kemudian daun layu dan 

menyempit karena bagian sisi-sisinya 

menggulung ke bawah.

Kekurangan unsur Fe (Besi):
Pada helaian daun muda berwarna kuning kentara 

diantara pertulangan daun yang masih berwarna hijau. 

Pada tahap lanjut warna semakin memudar hingga 

mendekati warna krem
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Kekurangan unsur Zn (Seng):
Pada bagian pucuk, tanaman 

berkembang tidak normal. 

Beberapa daun muda bentuknya 

memanjang karena berkembang 

tidak normal. Keseluruhan areal 

daun berlatar warna kuning 

kehijauan dengan pertulangan 

daun tetap berwarna hijau. Daun 

berkembang menjadi memanjang 

bahkan bisa berbentuk hampir 

menyerupai tali.

Kekurangan unsur B (Boron):
Beberapa daun muda terlihat hijau terang, berbintik-

bintik dengan tepi daun yang tidak merata. Bangun 

daun tidak simetris.
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Kekurangan unsur Cu (Tembaga):
Daun muda mati kembali, sebelumnya daun mengalami 

klorosis (berkurangnya zat hijau daun) sehingga 

berwarna kuning, menggulung. Tunas umumnya lemah 

dan sangat jarang.

SEKIAN 

DAN

TERIMA KASIH


