
45 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil Kedai Kopi “Apresio” 

Kedai kopi Apresio merupakan sebuah nama tempat atau gerai minuman yang 

terinspirasi dari kata apresiasi, yang memiliki makna penghargaan terhadap sesuatu. 

Kedai kopi ini yang didirikan pada September 2014 dengan tujuan utama adalah 

untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam Indonesiamelalui sajian ragam 

kopi nusantara mulai dari Sumatera (Aceh) hingga Papua. Konsep yang ditampilkan 

adalah berupa “kedai kopi” sehingga pelanggan dapat dengan langsung 

berhubungan dengan barista atau peracik kopi. Konsumen dapat berdiskusi dengan 

barista terlebih dahulu sebelum menentukan apa yang dipesan sesuai selera dan 

sesuai karakter rasa seduhan yang diinginkan konsumen.  

Produk utama yang disajikan di kedai ini adalah kopi dengan menu 

pendamping lain seperti teh, ice blended, dan beberapa menu khas Italia dan Turki 

yang berbahan dasar kopi. Kopi sebagai bahan baku utama tidak ada yang instan 

atau siap saji, untuk menjadi sajian dihadapan pelanggan semua membutuhkan 

proses atau tahapan-tahapan pembuatan. Dalam proses menghasilkan satu porsi 

seduhan kopi harus melewati tahapan antara lain; (1) memilih jenis kopi, (2) 

menyiapkan timbangan digital, (3) proses grinding/penghalusan menjadi bubuk, (4) 

penentuan derajat air, (5) kemudian proses brewing/lama kontak air dengan bubuk 

kopi selama kurang lebih 4 menit. 

 Terdapat delapan metode penyeduhan kopi yang ditawarkan oleh kedai ini 

antara lain; (1) metode tubruk atau lebih dikenal dengan seduhan tradisional, (2) 

metode filter drip (V60 drip, Chemex, Vietnam drip), (3) metode vacum (Syphon), 
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(4) metode Coffee Press (Plunger), (5) Mokapot coffee maker, (6) AeroPress, (7) 

Ibrik (turkish coffee), dan (8) Espresso coffee maker. 

Selain produk seduhan kedai ini juga menjual produk kopi berupa biji sangrai 

(roasted bean), bubuk kopi (ground coffee), dan jasa penyangraian kopi. Produk 

biji sangrai dipasarkan pada penggiat Kedai dan atau Cafe yang juga menjual 

produk seduhan kopi dengan wilayah pemasaran di wilayah kota Malang maupun 

luar kota malang seperti Sidoarjo, Pasuruan, Blitar, Kediri, Pare, Tulungagung, 

Kalimantan, dan Bandung. Selain itu pasar lain untuk produk biji sangrai adalah 

dijadikan sebagai cendera mata atau oleh-oleh bagi pengunjung lokal maupun 

internasional. 

Tenaga kerja di kedai ini berjumlah tujuh orang, yang terdiri dari satu orang 

roaster (tenaga yang khusus untuk penyangraian kopi), satu orang supervisor 

(pengontrol bahan baku kopi), empat orang barista (peracik kopi), dan satu orang 

marketing. Penentuan tugas kerja dilakukan secara bertahap melalui proses 

pelatihan atau training selama satu hingga dua bulan, hal ini bergantung pada 

potensi individu. Jam kerja karyawan adalah delapan jam perhari dengan 

pembagian dua shift kerja yang dimulai pada pukul 14.30 WIB sampai 02.30 WIB. 

4.2 Proses Pengolahan Kopi 

4.2.1. Proses Pengolahan Biji Kopi Pasca Panen 

Struktur buah kopi (coffee cherry) terdiri dari pericarp (kulit daging terluar) 

dan biji kopi. Pericarp sendiri terdiri lagi dari beberapa lapisan seperti kulit, daging 

kulit, layer getah (pada umumnya terdiri dari gula alami dan semacam kandungan 
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alcohol) dan perkamen. Lapisan pericarp adalah yang paling sering dibersihkan, 

namun lapisan ini juga berpengaruh dalam menambah rasa pada kopi. 

Setelah dipanen, buah-buah kopi yang dipetik kemudian dibawa ke tempat 

pengolahan atau penggilingan untuk memisahkan biji dengan kulit dagingnya. Biji 

kopi ini yang kemudian akan dikeringkan dengan tujuan agar tetap aman disimpan 

sebelum dipasarkan. Kopi memiliki tingkat kelembaban alami sekitar 60%, namun 

kebanyakan para petani hanya melakukan pengeringan sampai kelembabannya 

hanya berkisar sekitar 11-12% saja. Tujuannya agar biji kopi tidak terlalu lembab 

yang nantinya akan mengakibatkan biji menjadi busuk ketika disimpan atau 

sebelum dijual. 

Ada beberapa proses pengolahan pada biji kopi dikutip dari buku yang 

ditulis oleh Hoffmann (2014) diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Proses alami atau Natural Process 

Proses natural ini juga dikenal dengan istilah dry process. Proses ini 

termasuk teknik paling tua yang ada dalam sejarah proses pengolahan kopi. 

Setelah dipanen, ceri kopi akan ditebarkan di atas permukaan alas-alas plastik 

dan dijemur di bawah sinar matahari. Beberapa produsen kopi kadang 

menjemurnya di teras bata atau di meja-meja pengering khusus yang 

memiliki airflow (pengalir udara) di bagian bawah.  

Tahap penjemuran ini dapat memakan waktu empat minggu bahkan hingga 

beberapa bulan, bergantung dengan intensitas sinar matahari dan seberapa cepat 

biji kopi tersebut kering. Selama dijemur buah ceri kopi harus dibolak-balik 

secara berkala agar pengeringannya merata serta menghindari jamur atau 
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pembusukan. Pada saat dijemur secara langsung di bawah sinar matahari, proses 

fermentasi akan terjadi secara alami pula dimana proses fermentasi inilah yang 

akan memengaruhi atau membentuk profil akhir dari kopi. 

Pada proses natural, buah kopi yang dikeringkan masih dalam berbentuk 

buah (ceri), lengkap dengan semua lapisannya. Setelah ceri kopi dianggap 

kering, proses selanjutnya adalah memisahkan antara kulit buah dengan biji. 

Proses ini umumnya dilakukan secara mekanik dengan bantuan mesin. Setelah 

biji kopi terpisah dari kulitnya maka biji kopi yang kemudian disebut green 

bean ini akan disimpan untuk akhirnya dijual. 

Green bean adalah istilah yang digunakan untuk kopi yang telah melalui 

proses pasca petik mulai dari sortasi buah kopi, pengupasan kulit buah (pulping), 

penjemuran (drying), dan pengupasan biji gabah (hulling), serta penentuan 

proses basah (full washed), semi basah (semi washed), honey (wet pulping dry 

hulling), dan natural (fully dry).  

 
Gambar 1. Proses penjemuran biji kopi 

Sumber : Anonim3  

Proses yang natural dan alami ini akan membuat ceri terfermentasi secara 

natural pula karena kulit luar ceri akan terkelupas dengan sendirinya. Proses 

http://www.ottencoffee.co.id/majalah/wp-content/uploads/2015/11/pulped-natural.jpg
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natural ini dianggap mampu memberikan bebauan khas buah-buahan pada kopi 

seperti blueberry, strawberry, citrus atau buah-buahan tropis. Kopi pun 

cenderung memiliki keasaman (acidity) rendah, rasa-rasa yang eksotis 

dan body yang lebih banyak. 

b. Semi wash  

Proses ini sangat umum ditemui di Indonesia dan sering kita kenal dengan 

istilah “giling basah”. Proses semi washed melibatkan dua kali proses 

pengeringan. Setelah dipetik, kulit terluar ceri kopi dikupas dengan 

menggunakan depulper dan dikeringkan sebentar. Jika pada umumnya 

kelembaban kopi disisakan hingga 11-12% ketika proses pengeringan, maka 

pada proses semi washed, kelembaban kopi disisakan hingga 30-35 % sebelum 

dikupas kembali hingga bentuknya benar-benar biji atau green bean. Green 

bean tersebut kemudian dikeringkan kembali hingga cukup kering untuk 

disimpan.  

Profil rasa kopi yang diproses dengan metode semi-washed cenderung 

memiliki tingkat sweetness yang intens, body lebih penuh, dengan tingkat 

keasaman lebih rendah jika dibandingkan kopi-kopi washed processed. Selain 

itu kopi dengan proses ini juga memiliki rasa-rasa yang lebih beragam. 

c. Washed atau Wet process 

Proses ini juga disebut dengan wet process atau jika diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia proses washed sering disebut dengan proses giling basah. 

Proses basah ini menggunakan banyak air sehingga ada beberapa pendapat dari 

para pemerhati lingkungan bahwa proses ini kurang ramah lingkungan. 
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Proses ini diawali setelah buah ceri kopi yang telah matang dipetik, ceri kopi 

tersebut dipisahkan dari kulit daging dan bijinya dengan menggunakan sebuah 

mesin yang disebut depulper. Setelah kulit daging dibuang, maka biji-biji kopi 

kemudian dipindahkan ke dalam sebuah wadah atau tangki khusus yang bersih 

untuk kemudian difermentasi. Fermentasi ini bertujuan untuk menghilangkan 

kulit daging ceri yang masih tersisa. 

 
Gambar 2. Proses pencucian biji kopi 

Sumber : Anonim3 

Setelah biji kopi telah benar-benar bersih dari daging kulitnya, maka proses 

selanjutnya adalah membersihkan kembali biji kopi dari sisa-sisa kotoran 

fermentasi. Biji-biji kopi yang hampir matang sebagai green bean ini kemudian 

dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, atau diangkat di atas 

meja pengeringan, atau bisa juga dengan menggunakan mesin pengering 

mekanik ketika kondisi memiliki sinar matahari dan kelembaban yang tidak 

mencukupi. 

Proses pengolahan biji kopi ini banyak digunakan oleh para produsen kopi. 

Hal ini dikarenakan proses basah dianggap dapat membantu mengurangi cacat 

pada kopi. Pada saat proses pembersihan awal, setiap buah ceri kopi yang 

https://majalah.ottencoffee.co.id/wp-content/uploads/2016/03/proses-basah-pada-kopi.jpg
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mengambang akan dibuang karena dianggap tidak memiliki massa yang cukup 

layak. Kopi yang diproses dengan cara washed umumnya memiliki 

karakteristik rasa yang cenderung bersih, lembut, tingkat acidity yang menengah 

dan memiliki kompleksitas rasa yang cukup beragam dan unik. 

4.2.2. Proses Pengolahan Kopi menjadi Minuman 

Proses pengolahan kopi di kedai Apresio meliputi tahap awal yakni 

penyediaan biji mentah (green bean), penyangraian biji kopi (menentukan 

profile/level sangria), penggilingan, dan penyeduhan.  

a. Green bean/Biji Kopi Hijau 

Jenis biji kopi mentah (ceri) yang digunakan pada penelitian adalah green 

bean Arabika dari daerah Sumatera (Aceh-Gayo), Jawa (Karangploso) dengan 

proses dry process dan wet process untuk kopi arabika dari Bali (Kintamani).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Greenbean Arabika Gayo 
Sumber : Peneliti (kedai Kopi Apresio) 

b. Penyangraian dan Penggilingan (Grinding) 

Proses penyangraian merupakan proses yang berperan penting dalam 

penentuan karakter rasa yang diinginkan sesuai dengan jenis kopi,dan kualitas 

bii sebelum disangrai. Setiap jenis kopi atau bahkan satu jenis kopi sekalipun 

sangat memungkinkan untuk dilakukan perbedaan perlakuan pada derajat 
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sangrainya. Pada penelitian ini peyangraian dilakukan pada derajat yang sama 

yaitu pada suhu 175oC selama 12 menit.  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mesin sangrai biji kopi 
Sumber: Peneliti 

Setelah selesai melalui tahap penyangraian kemudian dilakukan proses 

pendinginan selama 1 menit dengan bantuan kipas angin dan peristirahatan 

(resting) selama 3 hari. Setelah diistirahatkan selama 3 hari biji kopi siap untuk 

digiling (dihaluskan menjadi bubuk kopi) atau grinding. Bentuk fisik biji kopi 

setelah disangrai ditunjukan pada gambar berikut.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Biji kopi yang telah disangrai 
Sumber: Peneliti 

 

Pada gambar terlihat hasil sangrai yang berbeda-beda bergantung dengan 

suhu yang digunakan pada saat menyangrai. Pada gambar 5 sebelumnya 

merupakan hasil dari sangrai dengan suhu yang berbeda-beda. Gambar paling 

kanan yakni biji kopi yang disangrai pada suhu 175C dalam waktu 12 menit 

menghasilkan warna lebih cerah cokelat muda. Proses sangrai ini sering dikenal 
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dengan istilah Light Roasting. Biji kopi yang berada di tengah merupakan biji 

kopi yang disangrai pada suhu 185C dalam waktu 17 menit menghasilkan 

warna cokelat gelap. Gambar paling kiri yakni kopi yang disangrai pada suhu 

195C dalam waktu 22 menit menghasilkan warna cokelat kehitaman dan sudah 

mulai muncul minyak kopi pada permukaan biji kopi.  

Biji kopi yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji kopi yang telah 

disangrai pada suhu 175C dalam waktu 12 menit. Hal ini mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sudibyo (2016) bahwa proses penyangraian 

kopi pada suhu 175oC dengan waktu 12 menit membentuk mutu dan cita rasa 

kopi yang terbaik dan memiliki pengaruh nyata pada kepuasan konsumen. 

Setelah masa peristirahatan (resting) kopi siap untuk digiling atau dihalusan. 

Penampakan fisik kopi setelah proses penggilingan menjadi bubuk ditunjukkan 

pada gambar berikut.  

 

 

 

 

Gambar 6. Biji kopi yang telah dihaluskan (grinding) 
Sumber: Peneliti 

Pada umumnya penggilingan atau penghalusan biji kopi menjadi bubuk 

dilakukan pada saat sebelum diseduh. Biji kopi yang telah disangrai dan telah 

melalui proses pendinginan dapat disimpan dalam wadah kedap udara dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Pada tabel 1 berikut ini disajikan gambar biji 

kopi yang digunakan dalam penelitian beserta dengan keterangan proses 

pengolahan biji kopi.  
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Tabel 1. Jenis kopi Arabika yang digunakan dalam penelitian  

Kopi Arabika Jawa (Karangploso) Keterangan 
 

Tipe : Arabika 
Asal daerah : Selatan Lereng Arjuna 
Varietas : Herba 
Ketinggian tanam : 1400-1500 mdpl 
Metode proses : proses kering (dry 

process), pencucian lengkap (full-wash), 
pengelupasan kering (dry hulling) 

Kopi Arabika Sumatera (Aceh) Keterangan 
 
 
 
 
 

Tipe : Arabika 
Asal daerah : Bener Meriah , Aceh Pusat 
Varietas : campuran (mix variety) 
Ketinggian tanam : 1400-1500 mdpl 
Metode proses : proses kering (dry 

process-natural), pengelupasan kering 
(dry hulling) 

Kopi Arabika Bali (Kintamani) Keterangan 
 

 
Tipe : Arabika 
Asal daerah : Kintamani 
Varietas : campuran (mix variety) 
Ketinggian tempat : 900-1000 mdpl 
Metode proses : proses basah (wet process) 
giling basah (semi wash), pengelupasan 
basah (wet hulling) 

c. Penyeduhan (Brewing) 

Dalam penelitian ini penyeduhan diakukan dengan dua metode, yakni 

metode seduh dengan menggunakan alat V60 dripper dan metode tubruk. Rasio 

yang digunakan dalam penyeduhan kopi ini adalah 1:15, hal ini berarti dalam 

15 gr bubuk kopi akan menghasilkan hasil ekstraksi sebanyak 150 ml. Air yang 

digunakan untuk penyeduhan adalah air mineral bermerk Cleo dengan suhu air 
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untuk penyeduhan 85C. Proses ekstraksi yang digunakan yakni selama kurang 

lebih 4 menit atau hingga hasil ekstraksi didapatkan sebanyak 150 ml.  

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 7. Alat dan proses penyeduhan kopi 
Sumber : Peneliti 

4.3.  Uji Citarasa (Cupping) 

Uji cita rasa dilakukan sesaat setelah proses ekstraksi dilakukan. Uji cita rasa 

untuk menilai Aroma, Flavour, Acidity, Bitterness, Sweetness, Body, dan Balance. 

Acuan dalam uji citarasa pada penelitian ini adalah Flavour Wheel (roda rasa) yang 

dikeluarkan  oleh SCAA (Specialty Coffee Association of America) yakni asosiasi 

yang fokus kegiatannya pada pengembangan dan pemberdayaan kopi. Asosiasi ini 

merupakan badan terbesar di Amerika yang memiliki hampir 3000 anggota 

perusahaan yang tersebar di berbagai negara. 

Proses uji cita rasa pada penelitian ini dimulai dengan menghirup aroma 

seduhan kopi pada masing-masing perlakuan, yakni kopi arabika Jawa dengan 

penyajian seduh (X1), kopi arabika Jawa dalam penyajian tubruk (X2), kopi arabika 

Sumatera dengan penyajian seduh (X3), kopi arabika Sumatera dalam penyajian 

tubruk (X4), kopi arabika Bali dengan penyajian seduh (X5), dan kopi arabika Bali 

dengan penyajian tubruk (X6). Para konsumen kemudian memberikan penilaian 

pada kuisioner mengenai Aroma, Flavour, Acidity, Bitterness, Sweetness, Body, dan 
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Balance pada kopi dengan perlakuan mana yang lebih disukai dari ketiga jenis kopi 

arabika yang disajikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proses uji citarasa pada penelitian ini dimulai dengan menghirup aroma 

seduhan pada masing-masing perlakuan, untuk kemudian memberikan penilaian 

pada kuisioner mengenai aroma pada perlakuan mana yang lebih disukai sesuai 

dengan karakter jenis kopi berdasarkan pengalaman menikmati kopi Arabika yang 

disajikan. 

 

 

 

Pada gambar 9 tersebut menunjukkan ilustrasi proses menghirup aroma kopi 

sesaat setelah diseduh dengan bantuan sendok. Aroma yang tercium dapat 

mengarah pada bau atau aroma asap (smokey), kacang (nut), roti panggang  

(bakers), asam jeruk (citrus), bunga (flowery), rumput-rumputan (grassy), dan 

Gambar 8. Flavour Wheel 
Sumber : SCAA protocol 

Gambar 9. Uji Citarasa Aroma 
Sumber : Peneliti 
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aroma lainnya. Setelah menghirup aroma seduhan kopi, konsumen selanjutnya 

menilai rasa manis (Sweetness) dan rasa pahit (Bitterness) pada masing-masing 

perlakuan tanpa tambahan bahan lain seperti gula, susu atau creamer. Konsumen 

akan memilih lebih menyukai rasa kopi arabika yang memiliki manis ataupun kopi 

arabika dengan rasa pahit yang kuat. 

 Selanjutnya penilaian terhadap Flavour, Body, dan Acidity. Acidity 

mendeskripsikan rasa asam yang nyaman dan enak, seperti rasa buah segar yang 

langsung dirasakan ketika kopi disruput. Mungkin anda akan merasakan kesan dari 

buah citrus (jeruk, apel) atau kesan dari buah berry (blackberry, 

redberry,strawberry) dan lain-lain. Body menjelaskan tingkat kekentalan cairan 

yang masuk dirongga mulut. Sebagai contoh cairan susu dan yoghurt memiliki body 

yang lebih kuat daripada air mineral kemasan. Flavour menggambarkan seberapa 

banyak variasi rasa yang menjangkau rongga mulut ketika kopi diseruput, sebagai 

contoh ketika menyruput air putih tentu akan berbeda flavournya ketika air putih 

tersebut ditambahkan sedikit gula, air jeruk, dan ekstrak kayumanis.  

 Penilaian yang dilakukan oleh konsumen selanjutnya adalah aspek Balance 

dan After taste. After taste mendeskripsikan seberapa lama bertahannya rasa dan 

aroma kopi setelah ditelan dan juga digambarkan sebagai kesan akhir setelah cairan 

ditelan seperti rasa manis, rasa asam, asin dan ataupun pahit. Balance digambarkan 

sebagai keseimbangan antara flavour, rasa pahit, asam, dan body. Seduhan kopi 

dapat dikatakan balance jika tidak ada salah satu aspek rasa yang dominan atau 

terlalu menguasai pada masing-masing seduhan.  

4.4. Uji Instrumen 
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4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas merupakan pengukuran yang bertujuan untuk menunjukkan 

tingkat ketepatan atau kebenaran data yang diteliti. Penelitian dapat dianggap 

valid apabila variabel yang diteliti dapat diukur dan memperoleh data yang tepat. 

Sama halnya dengan uji validitas, uji reliabilitas juga bertujuan untuk memberikan 

hasil ukuran variabel yang sama secara konsisten.  

Pada tabel 2 disajikan hasil uji validitas instrumen dengan uji korelasi 

product moment dan uji reliabilitas instrumen dengan uji Cronbach Alpha 

terhadap Aroma (X1), Acidity (X2), Body (X3), Flavour (X4), Sweetness (X5), 

After Taste (X6), Balance (X7), Preferensi (X8), dan Kepuasan Konsumen (X9). 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabe
l Item 

Validitas Reliabilitas 
r 

hitung 
r 

tabel Ket. Cronbach 
Alpha 

Batas 
Nilai Ket. 

X1 

X1.1 0.435 0.361 Vali
d 

0.670 0.600 Reliabe
l 

X1.2 0.702 0.361 Vali
d 

X1.3 0.617 0.361 Vali
d 

X1.4 0.458 0.361 Vali
d 

X1.5 0.553 0.361 Vali
d 

X1.6 0.456 0.361 Vali
d 

X1.7 0.510 0.361 Vali
d 

X1.8 0.566 0.361 Vali
d 

X1.9 0.452 0.361 Vali
d 

X2 

X2.1 0.474 0.361 Vali
d 

0.631 0.600 Reliabe
l X2.2 0.568 0.361 Vali

d 

X2.3 0.778 0.361 Vali
d 
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Variabe
l Item 

Validitas Reliabilitas 
r 

hitung 
r 

tabel Ket. Cronbach 
Alpha 

Batas 
Nilai Ket. 

X2.4 0.694 0.361 Vali
d 

X2.5 0.703 0.361 Vali
d 

X3 

X3.1 0.799 0.361 Vali
d 

0.658 0.600 Reliabe
l X3.2 0.761 0.361 Vali

d 

X3.3 0.753 0.361 Vali
d 

X4 

X4.1 0.659 0.361 Vali
d 

0.606 0.600 Reliabe
l 

X4.2 0.625 0.361 Vali
d 

X4.3 0.495 0.361 Vali
d 

X4.4 0.684 0.361 Vali
d 

X4.5 0.640 0.361 Vali
d 

X5 

X5.1 0.616 0.361 Vali
d 

0.625 0.600 Reliabe
l 

X5.2 0.667 0.361 Vali
d 

X5.3 0.518 0.361 Vali
d 

X5.4 0.776 0.361 Vali
d 

X5.5 0.572 0.361 Vali
d 

X6 

X6.1 0.426 0.361 Vali
d 

0.628 0.600 Reliabe
l 

X6.2 0.796 0.361 Vali
d 

X6.3 0.584 0.361 Vali
d 

X6.4 0.680 0.361 Vali
d 

X6.5 0.701 0.361 Vali
d 

X7 

X7.1 0.796 0.361 Vali
d 

0.747 0.600 Reliabe
l X7.2 0.716 0.361 Vali

d 

X7.3 0.707 0.361 Vali
d 
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Variabe
l Item 

Validitas Reliabilitas 
r 

hitung 
r 

tabel Ket. Cronbach 
Alpha 

Batas 
Nilai Ket. 

X7.4 0.729 0.361 Vali
d 

X7.5 0.576 0.361 Vali
d 

X8 

X8.1 0.788 0.361 Vali
d 

0.644 0.600 Reliabe
l X8.2 0.743 0.361 Vali

d 

X8.3 0.762 0.361 Vali
d 

X9 

X9.1 0.429 0.361 Vali
d 

0.621 0.600 Reliabe
l 

X9.2 0.510 0.361 Vali
d 

X9.3 0.442 0.361 Vali
d 

X9.4 0.387 0.361 Vali
d 

X9.5 0.423 0.361 Vali
d 

X9.6 0.498 0.361 Vali
d 

X9.7 0.419 0.361 Vali
d 

X9.8 0.396 0.361 Vali
d 

X9.9 0.481 0.361 Vali
d 

X9.1
0 0.441 0.361 Vali

d 
X9.1

1 0.372 0.361 Vali
d 

X9.1
2 0.542 0.361 Vali

d 
Sumber: Data Penelitian diolah (2017) 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan perbandingan 

keofisien korelasi produk momen (r hitung) dengan nilai kritisnya, dimana syarat 

minimum untuk dianggap memenuhi kriteria valid adalah nilai r hitung harus lebih 

besar daripada r tabel. Hasil uji validitas instrumen variabel Aroma (X1), Acidity 

(X2), Body (X3), Flavour (X4), Sweetness (X5), After Taste (X6), Balance (X7), 
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Preferensi (X8), dan Kepuasan Konsumen (X9) menunjukkan item yang diuji 

diperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,361) sehingga seluruh item 

adalah valid.  

Pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas instrument dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat 

dikatakan reliabel apabila diperoleh nilai Cronbach Alpha lebih dari batas nilai 

0,600. Hasil uji reliabilitas instrumen variabel Aroma (X1), Acidity (X2), Body 

(X3), Flavour (X4), Sweetness (X5), After Taste (X6), Balance (X7), Preferensi 

(X8), dan Kepuasan Konsumen (X9) menunjukkan item yang diuji memiliki nilai 

Cronbach Alpha lebih dari batas nilai 0,600 sehingga seluruh item adalah reliabel. 

4.5.  Karakteristik Responden 

Karakteristik responden atau konsumen dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persentase konsumen yang menyukai kopi arabika yang berkunjung di 

kedai Apresio. Hal ini nantinya juga akan berguna dalam penentuan strategi 

pemasaran produk. Pada tabel 3 berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif dari 

konsumen kopi arabika dikedai kopi Apresio Malang. 

Tabel 3. Analisis deskriptif 
Responden Kopi Arabika 

Umur (Tahun) Pekerjaan Jenis Kelamin Total 

<18 18-25 >25 
Pelajar/ 

Mahasiswa 

Wira 
swasta 

Pegawai 
Negeri 

Lain 
lain 

Laki 
Laki 

Wanita  

15 58 27 50 34 10 6 76 24 100 

15% 58% 27% 50% 34% 10% 6% 76% 24% 100% 

Sumber : Data Penelitian diolah (2017) 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif didapat 100 orang konsumen kopi 

arabika pada saat penelitian berlangsung. Dari tabel 3 di atas dapat disimpulkan 

bahwa kebanyakan konsumen kopi arabika berjenis kelamin laki-laki (76%) dengan 

rentang umur 18-25 tahun (58%) sebagai pelajar atau mahasiswa (50%). Jumlah 

minoritas konsumen kopi arabika terdiri dari konsumen yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri yang berjumlah 10 orang (10%), wiraswasta berjumlah 34 orang 

(34%) dan lain-lain sebanyak 6 orang (6%). Dari penjabaran data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa konsumen kopi arabika di kedai kopi Apresio mayoritas adalah 

pelajar atau mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. 

4.6.  Preferensi Konsumen terhadap Atribut Kopi Arabika dengan Cara 

Penyajian yang Berbeda 

Data preferensi konsumen terhadap atribut kopi didapat dengan membagikan 

pertanyaan maupun pernyataan berupa lembar kuesioner kepada konsumen yang 

membeli kopi arabika khusus dari daerah Jawa (Karangploso) atau Sumatera 

(Gayo) maupun Bali (Kintamani). Setelah konsumen mengisi semua pernyataan 

yang tertera pada kuesioner, maka didapat beberapa hasil dari data kuesioner. 

Berikut disajikan gambar grafik dari hasil preferensi konsumen terhadap atribut 

kopi Arabika meliputi Aroma, Acidity, Body, Flavors, Sweetness, After Taste, dan 

Balance.  
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Gambar 10. Preferensi Konsumen terhadap Atribut Aroma Kopi Arabika 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

 Dari gambar grafik 10 di atas dapat disimpulkan bahwa preferensi 

konsumen terhadap atribut aroma kopi arabika menunjukkan bahwa kopi 

arabika yang berasal dari Jawa dengan cara penyajian seduh mendapatkan 

penilaian tertinggi dengan rata-rata sebesar 3,677. Kopi arabika yang berasal 

dari Bali dengan cara penyajian tubruk mendapatkan penilaian terendah dengan 

rata-rata sebesar 3,107. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian konsumen 

terhadap aroma yang dihasilkan oleh kopi arabika yang berasal dari 

Karangploso (Arjuna Herba) adalah lebih disukai dibandingkan dengan kopi 

arabika dari daerah Gayo maupun Kintamani. Dari data kuesioner, aroma yang 

tercium oleh konsumen dari kopi arabika Karangploso memiliki khas herbal 

ginger (bebauan jahe dan sedikit asam jawa). Sehingga dari data atribut aroma 

ini dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai kopi arabika dari 

Karangploso dengan metode penyajian seduh (tanpa ampas). 
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Gambar 11. Preferensi Konsumen terhadap Atribut Acidity Kopi Arabika 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

 Dari gambar grafik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa preferensi 

konsumen terhadap atribut acidity kopi arabika menunjukkan bahwa kopi 

arabika yang berasal dari Sumatera (Gayo) dengan cara penyajian seduh 

mendapatkan penilaian tertinggi dengan rata-rata sebesar 3,688. Kopi arabika 

yang berasal dari Jawa dengan cara penyajian tubruk mendapatkan penilaian 

tingkat keasaman terendah dengan rata-rata sebesar 3,030. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kopi arabika Gayo memiliki tingkat 

keasaman yang tinggi jika dibandingkan kopi arabika dari Karangploso 

maupun Kintamani. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 

daerah asal kopi (ketinggian tempat penanaman), proses pengolahan pasca 

panen serta proses pengolahan biji kopi yakni proses penyanggraian (roasting). 

Ketinggian tempat penanaman kopi arabika Gayo adalah 1500 mdpl, 

sedangkan ketinggian tempat penanaman kopi arabika Karangploso adalah 

1420 mpdl. Proses pengolahan pasca panen kopi Gayo berbeda dengan kopi 

Karangploso maupun Kintamani yakni semi-washed. Dengan adanya 

perbedaan pengolahan pasca panen maka hasil dari proses penyanggraian akan 
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berbeda, meskipun proses lamanya penyanggraian semua jenis kopi arabika 

yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam waktu yang sama yakni 

selama 12 menit. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa atribut acidity 

atau keasaman pada kopi arabika dari Gayo dengan metode seduh (tanpa 

ampas) tidak begitu disukai oleh konsumen karena memiliki tingkat keasaman 

yang cukup tinggi dibanding dengan kopi arabika dari dua daerah lainnya. 

 
Gambar 12. Preferensi Konsumen terhadap Body Kopi Arabika 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

 Pada gambar 12 sebelumnya dapat dijelaskan bahwa preferensi konsumen 

terhadap atribut body kopi arabika menunjukkan bahwa kopi arabika yang 

berasal dari Jawa dengan cara penyajian tubruk mendapatkan penilaian 

tertinggi dengan rata-rata sebesar 3,683. Kopi arabika yang berasal dari Bali 

dengan cara penyajian seduh mendapatkan penilaian terendah dengan rata-rata 

sebesar 3,023. Hal ini dapat disebabkan lamanya proses penyanggraian yang 

mempengaruhi tingkat kekentalan (body) kopi. Proses penyanggraian kopi 

Karangploso menggunakan proses semi medium roast, yakni menggunakan 

suhu 185C dalam waktu 12 menit. Kopi Karangploso dengan proses tubruk 

lebih dirasakan kekentalannya oleh konsumen dengan aroma herba (jahe dan 



66 
 

asam jawa). Pada kopi arabika Kintamani tingkat kekentalannya tidak begitu 

menonjol, hal ini dapat disebabkan oleh proses penyanggraian maupun karena 

proses pengolahan pasca panen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen 

lebih dapat merasakan kekentalan (body) yang kuat pada kopi arabika 

Karangploso dengan metode tubruk. 

 
Gambar 13. Preferensi Konsumen terhadap Flavour Kopi Arabika 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

 Dari gambar 13 di atas dapat disimpulkan bahwa preferensi konsumen 

terhadap atribut flavour kopi arabika menunjukkan bahwa kopi arabika yang 

berasal dari Jawa dengan cara penyajian seduh mendapatkan penilaian tertinggi 

dengan rata-rata sebesar 3,698. Kopi arabika yang berasal dari Bali dengan cara 

penyajian tubruk mendapatkan penilaian terendah dengan rata-rata sebesar 

3,100.  

Flavour menunjukkan perpaduan sifat dari kopi, yakni aroma yang tercium 

pertama kali selanjutnya tingkatan keasaman yang dirasa ketika kopi dicicip 

yang kemudian akan memberikan kesan after taste tertentu pada tiap 

konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap atribut 

aroma akan berbanding lurus dengan penilaian terhadap atribut flavour. Pada 
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grafik sebelumnya (gambar 10) dijelaskan bahwa nilai aroma kopi arabika 

Karangploso mendapatkan nilai tertinggi sehingga secara otomatis penilaian 

terhadap flavour juga akan tinggi yakni sebesar 3,69%. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai flavour yang dihasilkan oleh 

kopi Karangploso dibandingkan kedua kopi arabika dari daerah lainnya. 

 

Gambar 14. Preferensi Konsumen terhadap Sweetness Kopi Arabika 
Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

 Preferensi konsumen terhadap atribut sweetness kopi arabika seperti pada 

gambar 14 di atas menunjukkan bahwa kopi arabika yang berasal dari Jawa 

dengan cara penyajian seduh mendapatkan penilaian tertinggi dengan rata-rata 

sebesar 3,686 sedangkan kopi arabika yang berasal dari Bali dengan cara 

penyajian tubruk mendapatkan penilaian terendah dengan rata-rata sebesar 

3,090. 

Atribut sweetness merupakan kesan rasa manis yang dirasakan konsumen 

ketika mencicipi kopi. Adanya rasa manis yang terasa pada kopi ini disebabkan 

oleh adanya kandungan karbohidrat pada kopi dan peranan proses 

penyanggraian yang dilakukan pada biji kopi. Dari data pada grafik diatas 
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(gambar 14) menunjukkan bahwa kopi arabika Karangploso menurut 

konsumen memiliki tingkat rasa manis yang lebih terasa kuat jika 

dibandingkan kopi arabika dari dua daerah lainnya (Gayo dan Kintamani) 

dengan rata-rata 3,68%.   

 
Gambar 15. Preferensi Konsumen terhadap After Taste Kopi Arabika 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

 Preferensi konsumen terhadap atribut after taste (gambar 15) kopi arabika 

menunjukkan bahwa kopi arabika yang berasal dari Jawa dengan cara 

penyajian seduh mendapatkan penilaian tertinggi dengan rata-rata sebesar 

3,692 dan kopi arabika yang berasal dari Bali dengan cara penyajian tubruk 

mendapatkan penilaian terendah dengan rata-rata sebesar 3,084.  

After taste merupakan rasa yang ditimbulkan pada mulut ketika mencicipi 

suatu kopi dalam jangka waktu tertentu. Dari grafik sebelumnya (gambar 15) 

menunjukkan bahwa konsumen merasakan flavour positif yang meliputi aroma 

dan tingkat keasaman yang kuat pada kopi arabika Karangploso. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai kopi Jawa jika 

dibandingkan dengan dua kopi arabika lainnya, dengan perbandingan rata-rata 

sebesar 3,69%.  
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Gambar 16. Preferensi Konsumen terhadap Balance Kopi Arabika 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

 Preferensi konsumen terhadap atribut balance kopi arabika pada gambar 16 

menunjukkan bahwa kopi arabika yang berasal dari Jawa dengan cara 

penyajian seduh mendapatkan penilaian tertinggi dengan rata-rata sebesar 

3,706 sedangkan kopi arabika yang berasal dari Bali dengan cara penyajian 

tubruk mendapatkan penilaian terendah dengan rata-rata sebesar 3,066. 

Atribut balance merupakan atribut yang menentukan nilai akhir dari suatu 

kopi. Kopi akan dikatakan balance jika semua aspek dari aroma hingga after 

taste memiliki rasa yang imbang. Pada data grafik diatas (gambar 16) 

dijelaskan bahwa konsumen merasakan balance yang baik pada kopi arabika 

Jawa dengan metode penyajian seduh jika dibandingkan kedua kopi arabika 

lainnya dengan metode yang sama. Dilihat dari ehingga dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata konsumen yang datang ke kedai Apresio lebih menyukai kopi 

arabika dari Jawa (Karangploso) dengan penyajian seduh dibandingkan dengan 

metode tubruk. 
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4.7.  Perbedaan Preferensi Konsumen terhadap Jenis Kopi Arabika dari 

Daerah Berbeda 

Pada hipotesis kedua yaitu mengenai perbandingan kopi arabika dari daerah 

yang berbeda alat analisa yang digunakan adalah ANOVA (Analysis of 

Variance). Atribut yang dibandingkan adalah Aroma, Acidity, Body, Flavour, 

Sweetness, After Taste, dan Balance. Syarat pengambilan keputusannya adalah 

jika nilai sig < 0,05 maka terdapat perbedaan preferensi kopi dari daerah asal 

yang berbeda. Jika ditemukan perbedaan, maka akan dilanjutkan dengan 

menggunakan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) yang ditunjukkan dari huruf 

notasi yang berada di samping rata-rata skor jawaban responden.  

Tabel 4. Perbandingan Preferensi Konsumen terhadap Atribut Kopi Berdasarkan Daerah 
Asal 

Atribut 
Daerah Asal 

F hitung Sig Keterangan 
Jawa Sumatra Bali 

Aroma 3.444 (b) 3.395 (ab) 3.344 (a) 4.083 0.017 Berbeda Nyata 
Acidity 3.330 (a) 3.459 (b) 3.426 (b) 5.059 0.007 Berbeda Nyata 
Body 3.457 (b) 3.372 (ab) 3.302 (a) 4.979 0.007 Berbeda Nyata 
Flavour 3.491 (b) 3.413 (ab) 3.345 (a) 6.249 0.002 Berbeda Nyata 
Sweetness 3.422 (a) 3.377 (a) 3.341 (a) 1.872 0.155 Tidak Berbeda 
After Taste 3.421 (a) 3.360 (a) 3.332 (a) 2.079 0.126 Tidak Berbeda 
Balance 3.497 (b) 3.430 (b) 3.320 (a) 9.646 0.000 Berbeda Nyata 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2017) 

Pada tabel di atas (tabel 4) disajikan hasil pengujian perbedaan preferensi 

konsumen terhadap atribut kopi arabika yang meliputi Aroma, Acidity, Body, 

Flavour, Sweetness, After Taste, dan Balance berdasarkan jenis kopi Arabika 

dari daerah berbeda. Berikut ini penjelasan dari tiap atribut kopi : 

1. Perbandingan Preferensi Atribut Aroma 
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Tabel 4 menunjukkan data hasil perbandingan preferensi atribut aroma kopi 

arabika berdasarkan daerah asal. Pada atribut aroma diperoleh adanya perbedaan 

signifikan antara kopi Arabika yang berasal dari tiga daerah yang berbeda. Nilai 

signifikansi pada atribut aroma adalah sebesar 0.017 atau lebih kecil dari nilai alpha 

(0.05), hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan preferensi pada kopi yang berbeda 

daerah asalnya. Dari uji BNT yang didapat juga menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan nyata dari ketiga kopi arabika yang berbeda daerah asal. Nilai uji BNT 

pada kopi arabika Jawa memiliki nilai tertinggi dibanding kedua kopi arabika 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai kopi yang berasal 

dari Jawa. 

2. Perbandingan Preferensi Atribut Acidity 

Pada tabel 4 dapat dilihat data hasil perbandingan preferensi atribut acidity kopi 

arabika berdasarkan daerah asal. Sama halnya dengan atribut aroma sebelumnya, 

pada atribut acidity pun diperoleh adanya perbedaan signifikan antara kopi Arabika 

yang berasal dari tiga daerah yang berbeda. Nilai signifikansi pada atribut aroma 

adalah sebesar 0,007 atau lebih kecil dari nilai alpha (0.05), hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan preferensi pada kopi yang berbeda daerah asal. Dari uji 

BNT yang didapat juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan nyata dari ketiga 

kopi arabika yang berbeda daerah asal. Nilai uji BNT pada atribut acidity kopi 

arabika Sumatera memiliki nilai tertinggi (3.459) meskipun tidak terlalu berbeda 

jauh dengan nilai acidity kopi arabika Kintamani. Hal ini menunjukkan bahwa 

preferensi konsumen terhadap atribut acidity lebih condong pada kopi yang berasal 

dari Sumatra.  
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3. Perbandingan Preferensi Atribut Body 

Pada atribut body diperoleh adanya perbedaan signifikan antara kopi Arabika 

yang berasal dari tiga daerah yang berbeda. Hasil perbandingan preferensi atribut 

body memiliki nilai signifikan sebesar 0,007 yang mana nilai ini lebih kecil dari 

nilai alpha (0,05). Hasil pengujian lanjutan menunjukkan perbedaan yang nyata dari 

ketiga kopi arabika. Nilai uji BNT kopi arabika Jawa yakni sebesar 3.457, nilai ini 

jauh lebih tinggi dibanding kedua kopi arabika dari daerah lainnya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa preferensi konsumen lebih senang dengan kopi arabika yang 

berasal dari Jawa. 

4. Perbandingan Preferensi Atribut Flavour 

Dari tabel 4 dapat dilihat data hasil perbandingan preferensi atribut flavour kopi 

arabika berdasarkan daerah asal. Sama halnya dengan atribut sebelumnya, pada 

atribut flavour pun diperoleh adanya perbedaan signifikan antara kopi arabika yang 

berasal dari tiga daerah yang berbeda. Nilai signifikansi pada atribut flavour adalah 

sebesar 0,002 atau lebih kecil dari nilai alpha (0.05), hal ini berarti bahwa terdapat 

perbedaan preferensi pada kopi yang berbeda daerah asal. Dari uji BNT yang 

didapat juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan nyata dari ketiga kopi arabika 

yang berbeda daerah asal. Nilai uji BNT pada atribut flavour kopi arabika Jawa 

memiliki nilai tertinggi (3.491) meskipun tidak terlalu berbeda jauh dengan nilai 

flavour kopi arabika Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen 

terhadap atribut flavour lebih kepada kopi arabika Jawa (Karangploso). 

5. Perbandingan Preferensi Atribut Sweetness 
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Pada atribut sweetness diperoleh hasil yang berbeda dengan atribut 

sebelumnya. Hasil perbandingan preferensi atribut sweetness berdasarkan daerah 

asal diperoleh tidak adanya perbedaan signifikan. Nilai signifikan atribut sweetness 

sebesar 0,155 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai alpha (0,05). Namun dari 

hasil uji selanjutnya kopi arabika Jawa memiliki nilai tertinggi yakni sebesar 3.422, 

nilai ini jauh lebih tinggi dibanding kedua kopi arabika dari daerah lainnya. Hasil 

ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen lebih senang dengan kopi arabika 

yang berasal dari Jawa. 

6. Perbandingan Preferensi Atribut After Taste 

Sama halnya dengan hasil perbandingan atribut sweetness, hasil perbandingan 

atribut atribut after taste diperoleh tidak adanya perbedaan signifikan. Nilai 

signifikan atribut after taste sebesar 0,126 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai 

alpha (0,05). Namun dari hasil uji selanjutnya kopi arabika Jawa memiliki nilai 

tertinggi yakni sebesar 3.421, nilai ini jauh lebih tinggi dibanding kedua kopi 

arabika dari daerah lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen 

lebih senang dengan kopi arabika yang berasal dari Jawa. 

7. Perbandingan Preferensi Atribut Balance 

Hasil perbandingan preferensi atribut terakhir, yakni atribut balance 

berdasarkan daerah asal diperoleh adanya perbedaan signifikan. Nilai signifikan 

atribut balance adalah 0,000 yang mana nilai ini lebih kecil dari nilai alpha (0,05). 

Dari pengujian lanjutan hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan antara kopi 

arabika Bali dengan kopi arabika Jawa dan kopi arabika Sumatra. Hasil preferensi 
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konsumen menunjukkan bahwa konsumen lebih senang dengan kopi yang berasal 

dari Jawa. 

Dari data rata-rata hasil perbandingan ketujuh atribut dari tiga kopi arabika 

Jawa, Sumatera dan Bali tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih 

menyukai kopi arabika Jawa (Karangploso) dibandingkan dengan kedua kopi 

arabika lainnya.   

4.8. Perbedaan Preferensi Konsumen terhadap Cara Penyajian 

Berikut disajikan hasil pengujian perbedaan preferensi konsumen terhadap 

atribut kopi arabika meliputi aroma, acidity, body, flavour, sweetness, after taste, 

dan balance berdasarkan cara penyajian. 

Tabel 5. Perbandingan Preferensi Konsumen terhadap Atribut Kopi Berdasarkan Cara 
Penyajian 

Atribut 
Penyajian 

F hitung Sig Keterangan 
Seduh Tubruk 

Aroma 3.625 (b) 3.164 (a) 466.279 0.000 Berbeda Nyata 
Acidity 3.652 (b) 3.158 (a) 307.532 0.000 Berbeda Nyata 
Body 3.126 (b) 3.628 (a) 206.065 0.000 Berbeda Nyata 
Flavour 3.641 (b) 3.191 (a) 246.312 0.000 Berbeda Nyata 
Sweetness 3.640 (b) 3.120 (a) 372.464 0.000 Berbeda Nyata 
After Taste 3.631 (b) 3.111 (a) 307.378 0.000 Berbeda Nyata 
Balance 3.654 (b) 3.177 (a) 299.846 0.000 Berbeda Nyata 

Sumber: Data Penelitian diolah (2017) 

Tabel 6. Perbandingan Preferensi dan Kepuasan Konsumen Berdasarkan Cara Penyajian 

Atribut 
Penyajian 

F hitung Sig Keterangan 
Seduh Tubruk 

Preferensi 3.647 (b) 3.162 (a) 162.204 0.000 Berbeda Nyata 
Kepuasan 3.634 (b) 3.139 (a) 769.265 0.000 Berbeda Nyata 

Sumber: Data Penelitian diolah (2017) 

Pada tabel 5 dan tabel 6 dapat dilihat data hasil perbandingan preferensi dari 

ketujuh atribut kopi arabika yang meliputi aroma, acidity, body, flavour, sweetness, 

after taste, dan balance menunjukkan adanya perbedaan preferensi dan kepuasan 
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yang signifikan antara cara penyajian kopi arabika yang berasal dari tiga daerah 

yang berbeda. Nilai signifikansi dari ketujuh atribut adalah sebesar 0,000 atau lebih 

kecil dari nilai alpha (0.05), hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan preferensi dan 

kepuasan pada cara penyajian dari ketiga kopi arabika tersebut. Dari uji BNT yang 

didapat juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan nyata dari cara penyajian 

ketiga kopi arabika yang berbeda daerah asal. Rata-rata nilai uji BNT pada cara 

penyajian seduh dari ketujuh atribut memiliki nilai tertinggi yakni sebesar 3,6. Hal 

ini menunjukkan bahwa cara penyajian seduh lebih disukai konsumen 

dibandingkan cara penyajian tubruk. 


