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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kopi 

Kopi merupakan komoditas perkebunan rakyat yang dibudidayakan sebagai 

sumber penghasilan dan sumber pendapatan devisa negara. Kopi terdiri dari 40 

jenis yang sebagian besar berasal dari Afrika tropis dan sebagian kecil berasal dari 

Asia tropis dan saat ini kopi telah menyebar ke seluruh daerah tropis di dunia. Kopi 

di Indonesia umumnya tumbuh baik pada ketinggian 700 meter diatas permukaan 

laut (Prastowo et al., 2010). Morfologi batang tanaman kopi tegak lurus keatas dan 

beruas-ruas seperti Gambar 2.1. Berikut sistem taksonomi kopi secara lengkap: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Coffea 

Spesies : Coffea sp. (Rahardjo, 2012)  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman kopi 

Sumber: Dokumentasi pribadi
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2.1.1 Ciri-Ciri Tanaman Kopi 

Jenis-jenis kopi yang dikenal sebagai tanaman kopi dapat ditemukan 

tumbuh dan dibudidayakan di perkebunan, mulai dari dataran rendah hingga 

ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Habitat kopi adalah tanah yang 

sedikit asam, tetapi kaya humus, suhu rendah, kelembapan yang tinggi, dan terkena 

sinar matahari yang cukup (Yuzammi et al., 2010). Tanaman kopi memiliki dua 

tipe pertumbuhan cabang, yaitu tumbuh ke arah cabang (ortotrop) dan ke arah 

horizontal (plagiotrop). Daun tanaman kopi berwarna hijau mengkilap yang 

tumbuh berpasangan dengan berlawanan arah. Bentuk daun tanaman kopi lonjong 

dengan tulang daun yang tegak. Tanaman kopi membutuhkan waktu selama 3 tahun 

dari saat perkecambahan sampai menjadi tanaman berbunga dan menghasilkan 

buah kopi (Rahardjo, 2012). 

2.1.2 Budidaya Tanaman Kopi 

1. Persiapan Lahan 

Pembukaan kebun kopi membutuhkan persiapan lahan yang baik dan bibit 

kopi yang unggul. Pembukaan kebun kopi dengan persiapan lahan dan bibit kopi 

yang kurang baik mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi 

terganggu dan menyebabkan penurunan kualitas kopi. Persiapan lahan kebun kopi 

dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari semak-semak, terutama jalus atau 

baris tanaman kopi. Persiapan lahan meliputi kegiatan menyiapkan pohon penaung 

sementara dan penaung tetap serta pembuatan lubang tanam untuk tanaman kopi 

(Rahardjo, 2017) 
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2. Pembuatan Benih 

Pembuatan benih yaitu dilakukan pemilihan buah kopi yang baik dan 

memiliki tingkat kematangan buah yang ditandai dengan warna merah dan berasal 

dari klon-klon tertentu yang dihendaki. Pemisahan kulit dan daging buah dilakukan 

manual menggunakan tangan agar kulit tanduk tidak rusak. Lendir yang melekat 

pada kulit tanduk digosok menggunakan abu dapur hingga bersih kemudian dicuci 

dengan air. Benih yang sudah dibersihkan diangin-anginkan selama 2-3 hari hingga 

kering (Yahmadi, 2007). 

3. Pesemaian 

Pesemaian biji dilakukan dengan menanam biji sedalam ± 0,5 cm, 

permukaan benih yang rata menghadap ke bawah dangan jarak tanam benih 3 cm x 

5 cm. Bibit yang disemai memerlukan waktu persiapan yang lebih pendek daripada 

bibit sambungan. Benih yang tertata di atas bedengan kemudian diatasnya ditaburi 

potongan jerami atau alang-alang kering agar terlindungi dari sengatan matahi 

maupun curahan air siraman. Pemeliharaan dilakukan dengan menyiram bedengan 

menggunakan gembor dan dijaga jangan sampai ada genangan air dan 

membersihkan rumput yang tumbuh disekitar (Hadi, dkk., 2014). 

4. Pembibitan 

Pemilihan tempat untuk pembibitan adalah serupa dengan pesemaian. 

Sebaiknya tempat yang digunakan tidak berbatu, datar, subur, dan banyak 

humusnya. Tanah bekas timbunan abu dapur tidak boleh dipakai karena pH terlalu 

tinggi. Pengolahan tanah harus lebih dalam (±60 cm), karena bibit akan lama berada 

di pembibitan (minimal 6 bulan) dan bersih dari sisa-sisa akar (Yahmadi 2007). 
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5. Penanaman 

Penanaman tanaman naungan harus dilakukan paling lambat 1 tahun 

sebelum kopi dipindah ke pertanaman. Jarak tanam naungan harus disesuaikan 

dengan jarak tanam kopi. Penanaman dilakukan pada awak musim hujan dan 

menghidari penanaman pada waktu panas terik. Benih ditanam setelah pohon 

penaung berfungsi baik dengan kriteria intensitas cahaya yang diteruskan 30-50% 

dari cahaya langsung (Hadi, dkk., 2014). 

Saat penanaman, akar tunggang yang terlalu panjang dipotong sesuai ukuran 

lubang tanam. Sebaiknya tanah yang ditimbunkan pada bibit kopi yang ditanam 

membentuk gundukan cembung tujuannya agar bibit tidak tergenang air jika hujan. 

Jarak tanam harus dipilih sesuai dengan jenis kopi, kesubuan tanah dan tipe iklim. 

Tanah-tanah yang lebih subur atau mempunyai iklim lebih basah memerlukan jarak 

tanam lebih lebar daripada tanah-tanah yang kurang subur atau mempunyai iklim 

lebih kering (Yahmadi 2007). 

2.1.3 Jenis-Jenis Kopi 

Indonesia memiliki empat jenis kopi yang dikenal, yaitu kopi arabika, kopi robusta, 

kopi liberika, dan kopi ekselsa. Jenis kopi yang dikenal memiliki nilai ekonomis 

dan diperdagangkan secara komersial yaitu kopi arabika dan kopi robusta. Kopi 

arabika memiliki kualitas cita rasa tinggi dan kadar kafein lebih rendah 

dibandingkan dengan robusta sehingga harganya lebih mahal. Kopi liberika dan 

kopi ekselsa dikenal kurang ekonomis dan komersial karena memiliki banyak 

variasi bentuk dan ukuran biji serta kualitas cita rasanya (Rahardjo,2012). 
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Penelitian ini menggunakan kopi arabika, kopi robusta, kopi liberika, dan 

kopi lokal khas kampung Jatiarjo yaitu kopi jawa. 

1. Kopi Arabika (Coffea arabica) 

Kopi arabika adalah kopi pertama yang dikenal dan dikembangkan di dunia. 

Kopi arabika merupakan tipe kopi tradisional dengan citarasa terbaik. Saat ini telah 

menguasai sebagian besar pasar kopi dunia dan harganya jauh lebih tinggi daripada 

jenis kopi lainnya. Anatomi buah kopi arabika terdiri dari kulit luar, kulit ari, daging 

buah, kulit tanduk seperti Gambar 2.2. Kopi arabika tumbuh pada ketinggian 600-

2000 meter diatas permukaan laut (Manastas, 2014).  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kopi arabika (Coffea arabica) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

2. Kopi Robusta (Coffea robusta) 

Kopi robusta dikatakan sebagai kopi kelas dua karena rasanya lebih pahit, 

sedikit asam, mengandung kadar kafein yang jauh lebih banyak, dan harganya lebih 

murah. Kualitas buah ini lebih rendah dari kopi arabika dan liberika. Kopi jenis ini 

lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Anatomi buah kopi robusta 

terdiri dari kulit luar, kulit ari, daging buah, kulit tanduk seperti Gambar 2.3. Kopi 

robusta dapat tumbuh baik di ketinggian 400-700 meter diatas permukaan laut 

(Manastas, 2014). 
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Gambar 2.3 Kopi robusta (Coffea robusta) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

3. Kopi Liberika (Coffea liberica) 

Kopi liberika dikenal kurang ekonomis dan komersial karena memiliki 

banyak variasi bentuk dan ukuran biji serta kualitas cita rasanya (Rahardjo, 2012). 

Kopi jenis ini didatangkan ke indonesia pada abad 19 untuk menggantikan kopi 

arabika yang terserang oleh hama penyakit. Anatomi buah kopi liberika terdiri dari 

kulit luar, kulit ari, daging buah, kulit tanduk seperti Gambar 2.4. Kopi liberika 

dapat tumbuh baik di ketinggian 9 meter dari permukaan laut (Manastas, 2014). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kopi liberika (Coffea liberica) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

4. Kopi Jawa (Coffea java) 

Dalam buku A Cup of Java, Mark Hanusz mengisahkan bahwa 

mendunianya nama kopi Jawa terekam dalam perhelatan World’s Columbian 

Exhibition di Chicago, Amerika Serikat. Suatu acara itu, paviliun yang paling 
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popular adalah Java Village, sebuah model kampung di Jawa yang 

mendemonstrasikan pembuatan batik, gamelan, dan wayang. Terdapat hal yang 

membuat paviliun itu dipenuhi pengunjung adalah karena disediakannya kopi Jawa. 

Anatomi buah kopi jawa terdiri dari kulit luar, kulit ari, daging buah, kulit tanduk 

seperti Gambar 2.5. Kopi Jawa memiliki keasaman yang rendah dipadukan dengan 

situasi tanah, suhu hawa, cuaca, dan kelembapan hawa (Aljawiyu, 2012). 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kopi jawa (Coffea java) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

2.2 Proses Pengolahan Wedang Kulit Kopi 

1. Pemetikan 

Pemetikan buah kopi yang dilakukan sesuai dengan kondisi kematangan buah kopi 

dan dipisahkan berdasarkan tingkat kematangan buah kopi serta kotorannya, hal ini 

dilakukan agar buah kopi menjadi seragam dan bersih (Elisa, Ali, & Dyah, 2016). 

Penentuan tingkat kematangan buah kopi berdasarkan perbedaan warna kulit buah 

bersifat sangat praktis dan umum yang dilakukan petani perkebunan. Umumnya 

pelaksanaan panen buah kopi di tingkat lapangan dilakukan dengan cara dipetik 

satu per satu berdasarkan perbedaan warna untuk menjaga kualitas hasil yang baik. 

Penentuan panen buah kopi didasarkan umur buah dinilai kurang praktis, di 

samping terdapatnya perbedaan umur antara satu buah dengan buah lain, baik pada 

cabang buah yang sama maupun pada cabang yang berlainan (Wardiana, 2013). 
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2. Pengupasan 

Pulping bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulit terluar dan bagian 

daging buah. Pengupasan kulit buah kopi (pulping) merupakan salah satu tahapan 

proses pengolahan kopi yang membedakan antara pengolahan kopi cara basah 

dengan kering (Rahmawati, 2017). Pengupasan ini dapat dilakukan baik secara 

manual maupun menggunakan mesin. Mesin pengupas kulit buah kopi basah 

(pulper) digunakan untuk memisahkan atau melepaskan komponen kulit buah dari 

bagian kopi berkulit cangkang  (Widyotomo, Ahmad, & Soekarno, 2011). 

3. Pengeringan 

Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air dari suatu bahan 

dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas sehingga 

dapat memperlambat laju kerusakan produk akibat aktivitas biologi dan kimia. 

Tujuan dari pengeringan adalah mengurangi kadar air dari bahan sampai batas 

dimana mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan 

akan terhenti, demikian bahan yang dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan 

yang lama (Riansyah, Agus, & Nopianti, 2013). 

Metode pengeringan yang sering dilakukan adalah pengeringan dengan 

matahari langsung dan pengeringan buatan (oven). Pengeringan dengan matahari 

merupakan proses pengeringan yang paling ekonomis dan mudah dilakukan, dari 

segi kualitas bahan yang dioven akan menghasilkan produk yang lebih baik. Sinar 

ultraviolet dari matahari dapat menimbulkan kerusakan pada kandungan kimia 

bahan yang dikeringkan. Pengeringan yang dilakukan dengan oven lebih 

menguntungkan karena terjadi pengurangan kadar air dalam jumlah besar dalam 
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waktu yang singkat, akan tetapi penggunaan suhu yang tinggi dapat meningkatkan 

biaya produksi selain itu terjadi perubahan biokimia sehingga mengurangi kualitas 

produk (Winangsih, Erma, & Sarjana, 2013) 

Metode pengeringan dalam penelitian ini menggunakan oven dengan suhu 

45ºC, 50ºC, 55ºC selama 12 jam. Pengeringan kulit buah kopi ini menggunakan 

suhu pengeringan biji kopi untuk memperkuat metode pengeringan bahwa 

pengeringan kopi sebaiknya dilakukan pada suhu antara 50-55ºC, karena pada 

temperatur ini perpindahan partikel air dan penguapannya berlangsung dengan 

baik. Suhu pengeringan terlalu tinggi menyebabkan kerusakan pada permukaan biji 

kopi, perpindahan partikel air didalam biji berakibat terhadap penurunan mutu biji 

yang dikeringkan (Endri & Suryadi, 2013).  

2.3 Pemanfaatan Bagian Tanaman Kopi Untuk Wedang 

Kopi terdiri dari kulit buah dan biji, bagian kopi yang digunakan sebagai 

wedang kulit kopi yaitu bagian kulit buah (epikarp) yang sudah masak ditandai 

dengan berwarna merah dan daging buah (mesokarp) (Maliya & Saisa, 2018). 

Penentuan tingkat kematangan buah kopi berdasarkan perbedaan warna kulit buah 

buah sangat praktis dan merupakan cara yang dilakukan para petani. Pelaksanaan 

panen buah kopi diakukan dengan cara dipetik satu per satu berdasarkan perbedaan 

warna untuk menjaga kualitas hasil yang baik (Wardiana, 2013). 

2.4 Mengukur Kualitas Minuman Kopi 

Selain memiliki kelebihan, kopi memiliki kekurangan yaitu kopi identik 

dengan rasa pahit dan rasa asam, pemilihan biji kopi yang baik memiliki keasaman 

namun dengan tingkatan rendah (Panggabean, 2012). Menciptakan minuman kopi 
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yang berkualitas yaitu pemilihan biji terbaik menghasilkan citarasa yang khas dari 

rasa dan aroma dari biji kopi. Kualitas minuman kopi dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu cara pengolahan mulai 

dari pemetikan, fermentasi, pengeringan, penyimpanan, penyangraian, pengemasan 

dan penyajian (Septiani, Alowisya, & Puteri, 2015). Faktor internal yaitu varietas  

kopi, kadar kafein, kadar keasaman dan kadar air (Triarko, Asfirmanto & Tarsoen, 

2013).  

Penelitian ini menggunakan berbagai suhu pengeringan dan varietas kopi 

sebagai parameter kualitas wedang kulit kopi. Keterkaitan suhu pengeringan dan 

varietas kopi terhadap kualitas minuman kopi yaitu suhu pengeringan terlalu tinggi 

menyebabkan kerusakan pada permukaan biji kopi, perpindahan partikel air 

didalam biji berakibat terhadap penurunan mutu biji yang dikeringkan (Endri & 

Suryadi, 2013). Berdasarkan penelitian sebelumnya suhu berpengaruh terhadap 

keasaman, perubahan nilai keasaman pada biji kopi menunjukkan peningkatan nilai 

pH yang nilainya menuju kenilai pH yang normal terhadap peningkatan suhu 

(Mursalim & Tulliza, 2012). 

Varietas kopi berpengaruh terhadap kopi yang dihasilkan, setiap varietas 

akan menghasilkan biji kopi yang berbeda (Triarko, Asfirmanto & Tarsoen, 2013). 

Jenis kopi berpengaruh nyata terhadap kadar alkohol, kafein, total asam tertitrasi, 

pH, warna, aroma, kejernihan, dan rasa (Suharyono, 2012). Kadar kafein pada suatu 

varietas kopi dapat menjadi indeks mutu organoleptik (Sulistyowati, 2001). 

Berdasarkan kualitas minuman kopi diduga kulit buah kopi memiliki perbedaan 

terhadap kualitas wedang kulit kopi. Berdasarkan tujuan penelitian pemanfaatan 
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limbah kulit buah kopi yaitu untuk mendapatkan kualitas wedang kulit kopi sebagai 

berikut: 

1. Kafein 

Kafein adalah salah satu senyawa berbentuk kristal dari turunan protein 

yaitu purin xantin (Wahyuono & Widyarini, 2016). Kulit buah kopi mengandung 

beberapa senyawa metabolit sekunder yaitu kafein dan golongan polifenol 

(Marcelinda & Ridhay, 2016). Kafein tidak mempunyai pengaruh langsung pada 

cita rasa, namun pada beberapa kultivar kopi, kafein berhubungan dengan 

komponen lainnya seperti lemak dan asam khlorogenat, sehingga menentukan rasa 

pahit seduhan (Sulistyowati, 2001). Menurut Mumin (2006) kafein memiliki nama 

lain 1,3,5-trimethylxanthine trimethylxanthine, theine, methyltheobromine, dengan 

rumus molekul C8H10N4O2 berwujud bubuk putih tidak berbau, mendidih pada suhu 

178 ºC, dan larut dalam air 2.17 g/100 ml (25 ºC), 18.0 g/100 ml (80 ºC), 67.0 g/100 

ml (100 ºC). 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Rumus bangun kafein 

Sumber : Mumin (2006) 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang kadar kafein jenis kopi 

menurut Menurut Clarke dan Macrae (1988) kadar kafein pada biji kopi robusta 

(1,5-2,6%) lebih besar dari biji kopi arabika (0,9-1,4%). Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao Indonesia (2013) kandungan kafein pada kopi liberika berkisar antara 1,1-
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1,3% dan untuk kopi jawa belum ada data untuk kandungan kafeinnya. Penelitian 

yang telah dilakukan (Ana, Evi, & Andri, 2013) tentang penurunan kadar kafein 

dan asam total pada biji kopi robusta menggunakan teknologi fermentasi anaerob 

fakultatif dengan mikroba nopkor MZ-15 menyatakan bahwa kafein per cangkir 

mg/100 ml kandungan standar kafein dalam secangkir kopi seduh yaitu 0,9-1,6% 

pada kopi arabika dan 1,4-2,9% pada kopi robusta. 

Kafein dapat meleleh pada suhu 234˚C sampai 239˚C jika tidak 

mengandung air dan menyublim pada suhu yang lebih rendah yaitu 178˚C. Kafein 

mudah larut dalam air panas dan dalam kloroform, tetapi sedikit larut dalam air 

dingin, alkohol dan beberapa pelarut organik lainnya. Selain kafein, pada kopi juga 

terdapat tannin, glukosa, lemak protein dan selulosa (Ciptaningsih, 2012).  

Kafein hanya dapat menimbulkan kecanduan jika dikonsumsi dalam jumlah 

yang banyak dan rutin gejalanya akan hilang hanya dalam waktu satu dua hari 

setelah konsumsi (Maramis, Citraningtyas, & Wehantouw, 2013). Kadar kafein 

yang aman dikonsumsi berkisar antara 0,13%-1,5% (Danang, Broto, Abdullah, 

2013). Kandungan kafein pada kopi memiliki efek farmakologis yang bermanfaat 

secara klinis seperti menstimulasi susunan saraf, relaksasi otot polos terutama otot 

polos bronkus dan stimulus otot jantung. Efek samping dari penggunaan kafein 

secara berlebihan dapat menyebabkan gugup, gelisah, insomia dan mual. Dosis 

kafein menurut FDA (Food Drug Administration) yang diizinkan 100-200 mg/hari, 

dan menurut SNI 01-7152-2006 batas maksimum kafein makanan dan minuman 

adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian (Maramis, Citraningtyas, & Wehantouw, 

2013). 
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2) Tingkat Keasaman  

Penelitian yang telah dilakukan (Ana, Evi, & Andri, 2013)  diperoleh hasil 

kadar keasaman dalam 500g biji kopi robusta mengandung kadar keasaman pH 5,4 

sedangkan kadar keasaman pada kopi arabika, liberika dan kopi jawa belum ada 

data kadar keasamannya. Berdasarkan kandungan keasaman pada biji kopi tersebut 

diduga kulit buah kopi memiliki kadar keasaman yang berbeda. Nilai pH yang 

semakin tinggi menunjukkan bahwa sifatnya semakin basa yaitu tingkat 

keasamannya semakin rendah, oleh karena itu dengan berkurangnya kafein dan 

bertambahnya xanthine, maka akan terjadi kenaikan pH. 

Pemilihan biji kopi terbaik akan memiliki keasaman namun dengan 

tingkatan rendah. Kadar asam yang aman dikonsumsi yaitu berdasarkan ketentuan 

pH Qick Reference Food Charts, batas pH makanan dan minuman 4-9 (Ana, Evi & 

Andri, 2013). Keasaman yang terlalu tinggi menyebabkan sajian kopi yang 

dihasilkan terlalu asam dan hal ini dapat menyebabkan sajian kopi yang dihasilkan 

tidak terasa nikmat. Derajat keasaman (pH) sangat berpengaruh terhadap rasa dan 

aroma kopi (Mulato, 2006). 

3) Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

penginderaan seperti mata, telinga, indera pencicip, indera pembau dan indera 

peraba atau sentuhan. Kemampuan alat indera memberikan kesan atau tanggapan 

dapat dianalisis berdasarkan kemampuan alat indera yang memberikan reaksi atas 

rangsangan yang diterima (Fitriyono, 2014). 
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Panelis merupakan anggota panel atau orang yang terlibat dalam penilaian 

organoleptik dari berbagai kesan subjektif produk yang disajikan. Pengujian 

organoleptik dikenal beberapa macam panel, ada lima macam panel yang bisa 

digunakan menurut Soekarto (2002) yaitu panel perseorangan, panel persorangan 

terbatas, panel terlatih, panel tidak terlatih, dan panel konsumen. Penelitian ini 

menggunakan panel konsumen yang terdiri dari 10 orang dan penelitian menguji 

warna dan rasa yang terdapat pada wedang kulit kopi sebagai berikut: 

a) Warna 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi suatu bahan makanan dan 

minuman antara lain warna, cita rasa dan nilai gizinya. Faktor warna lebih 

berpengaruh dalam menentukan suatu bahan pangan yang dinilai enak, bergizi dan 

apabila memiliki warna yang tidak menarik maka akan memberi kesan telah 

menyimpang dari warna seharusnya. Warna merupakan sensori pertama yang dapat 

dilihat langsung oleh panelis. Penentuan mutu bahan makanan umumnya 

bergantung pada warna yang dimilikinya, warna yang tidak menyimpang dari 

warna yang seharusnya akan memberi kesan penilaian tersendiri oleh panelis 

(Arifin, et al., 2016). 

b) Rasa 

Rasa atau citarasa adalah terutama dirasakan oleh reseptor aroma dalam 

hidung dan reseptor rasa dalam mulut. Senyawa citarasa merupakan senyawa atau 

campuran senyawa kimia yang dapat mempengaruhi indera tubuh, misalnya lidah 

sebagai indera pengecap. Lidah hanya mampu mengecap empat jenis rasa yaitu 

pahit, asam, asin, dan manis. Selain itu citarasa dapat membangkitkan rasa lewat 
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aroma yang disebarkan, lebih dari sekedar rasa pahit, asin, asam dan manis. Lewat 

proses peberian aroma pada suatu produk pangan, lidah dapat mengecap rasa lain 

sesuai aroma yang diberikan (Midayanto & Yuwono, 2014). 

2.5 Keterkaitan antara Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi dalam 

Pembelajaran 

 

Limbah kulit buah kopi termasuk bagian dari limbah organik yang dapat 

dimanfaatkanatau diolah menjadi produk sehingga tidak mencemari lingkungan 

dan bernilai jual salah satunya dibuat sebagai wedang kulit kopi. Hasil dari 

penelitian pengaruh berbagai suhu pengeringan dan varietas kopi terhadap 

perbedaan kualitas wedang kulit kopi akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

dalam perencanaan pembelajaran biologi materi pencemaran lingkungan SMA 

kelas X pada buku biologi kurikulum 2013 BAB 11. Penelitian ini terdapat pada 

silabus peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam mata pelajaran biologi SMA 

pada KD 3.10 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan 

lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan dan KD 4.10 

Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang 

limbah dan upaya pelestarian lingkungan. 

Kompetensi dasar 3.10 memiliki indikator mendeskripsikan pelestarian 

lingkungan, dengan tujuan siswa dapat mendeskripsikan perubahan lingkungan dan 

dampak dari perubahan bagi kehidupan yaitu sifatnya memperdalam materi dikelas 

sebelum melaksanakan praktikum. Kompetensi dasar 4.10 berdasarkan indikator 

yaitu membuat produk dari limbah yang bernilai jual, dengan tujuan siswa dapat 

merancang produk dan melakukan pembuatan produk dari limbah kulit buah kopi 
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jadi sifatnya mengeksplore keterampilan mengolah limbah menjadi produk yang 

bernilai gizi dan ekonomi.  

2.6 Sumber Belajar 

Menurut Association for Educational Communications and Technology 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik 

secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar 

mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas  dan efisiensi tujuan 

pembelajaran (Rediana, 2010). Bentuk sumber belajar dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. Sumber pembelajaran yang sengaja direncakan (learning resources by design), 

yakni sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen 

sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. 

2. Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan (learning resources by 

utilization), yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk 

keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan 

dimanfaatkan untuk keperluan belajar salah satunya adalah media massa. 

2.6.1 Klasifikasi Sumber Belajar  

Dari berbagai sumber belajar yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Manusia (people) 

Orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara langsung seperti guru, 

konselor administrasi, yang diatus secara khusus dan sengaja digunakan untuk 

kepentingan belajar. Selain itu ada pula orang yang tidak dirancang guna 
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kepentingan pembelajaran tetapi orang tersebut mempunyai suatu keahlian yang 

dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran, seperti polisi, pemimpin 

perusahaan, penyuluh kesehatan dan pengurus koperasi. Orang-orang yang terlibat 

dalam penyimpanan, pengolah, dan penyaluran pesan misalnya dosen, dan guru 

(Supriadi, 2015). 

2. Bahan (material) 

Bahan merupakan perangkat lunak yang berfungsi menyimpan pesan 

sebelum disalurkan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan merupakan 

sesuatu yang memiliki komponen pesan kegiatan pembelajaran termasuk yang 

dirancang khusus seperti film pendidikan, buku paket, peta dan semua itu biasanya 

disebut dengan media pembelajaran. Bahan yang disajikan melalui penggunaan alat 

misalnya audio, video, modul, web, majalah, peta dan buku (Jailani et al., 2016). 

3. Alat (tools) 

Alat merupakan sumber belajar guna produksi dan memainkan sumber-

sumber lainnya. Alat disebut sebagai peralatan hardware yaitu perangkat keras yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan misalnya 

komputer, kamera, radio, televisi, film, LCD, dan DVD (Supriadi, 2015). 

4. Lingkungan (setting) 

Lingkungan merupakan tempat dimana saja sesorang dapat melakukan atau 

melaksanakan proses pembelajaran. Tempat atau ruangan yang dirancang 

digunakan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, misalnya 

ruangan kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, ada tempat yang tidak 
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dirancang namun dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya taman 

kampus, balai pembenihan ikan, pasar, dan balai konservasi (Jailani et al., 2016). 

5. Teknik 

Teknik dalam pembelajaran merupakan penjelasan dan penjabaran suatu 

metode pembelajaran. Tekni merupakan pengajaran terprogram yang disiapkan 

untuk mendukung dalam menyampaikan pesan. Teknik disebut juga sebagai 

prosedur atau pedoman langkah-langkah tertentu dalam penyampain pesan 

menggunakan bahan, lingkungan, perlatan, dan orang untuk menyampaikan pesan 

misalnya simulasi, demonstrasi, dan tanya jawab (Supriadi, 2015). 

2.6.2 Pengertian Buku Panduan Praktikum 

Salah satu metode untuk memberikan pengalaman yang utuh kepada peserta 

didik adalah melalui praktek di laboratorium atau tempat praktek. Peserta didik 

mendapat pengalaman belajar di laboratorium melalui interaksi dengan bahan-

bahan dan alat. Kegiatan belajar ini peserta didik terlibat langsung mulai dari 

menentukan tujuan belajar, mempersiapkan baha, alat, dan prosedur praktek, 

melakukan sendiri, melihat hasilnya, mencatat, menganalisis, dan membuat 

kesimpulan. Pelaksanaan kegiatan laboratorium atau praktikum perlu adanya 

panduan yang berisi tujuan praktikum, prosedur praktikum, lembar pengamatan, 

alat dan bahan, lembar observasi kegiatan praktikum atau disebut buku panduan 

praktikum (Prabawati, 2013). 

Untuk mengarahkan siswa dalam kegiatan praktium diperlukan panduan 

praktikum (Khasanah, 2011). Panduan praktikum mengandung komponen judul, 

tujuan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur kerja, tabel pengamatan, pertanyaan, 
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kesimpulan, dan tugas (Regina, 2006). Panduan praktikum yaitu salah satu bahan 

ajar yang digunakan sebagai pedoman selama praktikum (Fitria, 2014). Kegiatan 

laboratorium dapat membangkitkan minat belajar dan memberikan bukti-bukti bagi 

kebenaran teori atau konsep-konsep yang telah dipelajari mahasiswa sehingga teori 

atau konsep tersebut menjadi lebih bermakna pada struktur kognitif mahasiswa dan 

siswa. Selain itu kegiatan laboratorium merupakan sarana untuk mengembangkan 

dan menerapkan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan 

keterampilan dalam pembelajaran sains meliputi: mengamati, menafsirkan, 

meramalkan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan 

percobaan dan mengkomunikasikan hasil percobaan (Akinbobola & Afolabi, 

2010). 

2.6.3 Sistematika Buku Panduan Praktikum 

Penulisan buku panduan pratikum harus memenuhi suatu kaidah penulisan 

yang standar karena buku tersebut akan digunan oleh siswa/mahasiswa dalam 

melaksanakan praktikum di laboratorium sehingga kompetensi dasar, indikator 

pencapaian, dan tujuan praktikum dapat terpenuhi. Adapun kaidah penulisan buku 

panduan praktikum sebagai berikut: 

1. Cover 

2. Tata Tertib 

a) Berisi peraturan wajib sebelum melakukan praktikum 

b) Batas waktu keterlambatan masuk laboratorium 

c) Larangan saat praktikum dilaksanakan 
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3. Kata Pengantar 

Berisi salam dan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, tauhiid dan 

hidayahnya atas penyelesaian buku panduan praktikum tersebut. Menjelaskan 

permasalahan yang akan dipecahkan melalui praktikum. Uraian singkat yang 

menjelaskan bahan pelajaran (berupa konsep-konsep IPA) yang mencangkup dalam 

kegiatan atau praktikum dan informasi khusus dalam materi praktikum (Amri, 

2013). 

4. Daftar Isi 

Berisi Sub Bab Kegiatan Praktikum 

5. Tujuan 

Tujuan praktikum disesuaikan dengan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan berdasarkan materi pembelajaran. Tujuan praktikum dirumuskan sesuai 

dengan materi pembelajaran dan indikator capaian yang akan dicapai oleh peserta 

didik. Selain itu tujuan berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan di 

pengantar atau berkaitan dengan petunjuk kerja peserta didik (Rohyami, 2014). 

6. Dasar Teori 

Dasar teori diperlukan untuk membekali mahasiswa dengan teori yang 

terkait langsung dengan materi praktikum. Bagian dasar teori pada buku panduan 

praktikum cukup dituliskan teori singkat tetapi dapat membantu siswa untuk 

berpikir dan menganalisis fenomena yang terjadi saat praktikum. Tujuan adanya 

dasar teori yaitu memberikan arahan unit kompetensi yang akan dicapai, seperti 

prinsip dasar praktikum (Rohyami, 2014). 
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7. Alat dan Bahan 

Semua alat yang digunakan dalam praktikum dituliskan dalam bagian ini 

baik alat utama maupun alat pendukung. Alat yang digunakan disebutkan 

spesifikasi alatnya, dan penulisan bahan disesuaikan dengan ketentuan IUPAC, 

ditulis nama bahan kimia dalam bahasa indoneisa (rumus kimia). Apabila 

menggunakan larutan atau pereaksi maka perlu disebutkan konsentrasinya dengan 

jelas. Pemilihan bahan kimia hendaknya mengikuti konsep green chemistry 

sehingga bahan yang dipilih adalah bahan yang mudah tersedia, memiliki tingkat 

bahaya yang rendah dan limbahnya mudah diolah (Rohyami, 2014). 

8. Prosedur/ Langkah Kegiatan 

Salah satu kompetensi mahasiswa yang dicapai melalui praktikum adalah 

mampu memahami prosedur kerja standar pengujian kimia. Penulisan prosedur 

kerja menggunakan acuan standar sperti SNI, AOAC, standar methods atau standar 

lain yang berlaku umum di dunia kerja sebagai unjuk kerja atau prosedur kerja yang 

benar. Prosedur kerja ditulis poin per poin dengan menggunakan kalimat perintah 

dan tidak ditulis dalam bentuk paragraf. Prosedur kerja harus mampu mengarah 

pada kompetensi mahasiswa dalam memahami prosedur kerja dengan benar, 

termasuk aspek teknik laboratorium dan keselamatan kerja yang harus diperhatikan 

(Rohyami, 2014). 

9. Hasil Laporan setelah melakukan praktikum 

10. Daftar Pustaka 

Setiap paragraf mencantumkan kutipan yang diapakai dalam penulisan 

dasar teori, sehingga kutipan tersebut dimuat dalam daftar pustaka. Setiap pustaka 
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dan referensi yang digunakan dalam setiap judul praktikum harus dicantumkan 

dengan menggunakan format. Referensi yang digunakan mengacu SNI, AOAC, 

standar methods ataupun standar lain yang berlaku umum di dunia kerja sebagai 

unjuk kerja atau prosedur kerja yang benar (Rohyami, 2014). 

2.6.4 Instrumen Penilaian Panduan Praktikum 

Penilaian adalah kegiatan konvensional yang dilakukan untuk 

mengembangkan pembelajaran siswa di sekolah (Azim, 2012). Instrumen 

merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa 

keterampilan dan pengetahuan siswa (Winarno, 2011). 

2.6.5 Penggunaan Panduan Praktikum dalam Pembelajaran Pemanfaatan 

Limbah 

 

Informasi dari hasil penelitian pengaruh berbagai suhu pengeringan dan 

varietas kopi terhadap perbedaan kualitas wedang kulit kopi selanjutnya akan 

disusun menjadi media pembelajaran SMA kelas X pada buku biologi kurikulum 

2013 BAB 11 tentang pencemaran lingkungan pada sub materi pengelolaan  limbah 

dalam silabus biologi pada KD 3.10 Menganalisis data perubahan lingkungan dan 

dampak dari perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi 

kehidupan, jadi pada kompetensi dasar ini sifatnya memperdalam materi dikelas 

sebelum melaksanakan praktikum. KD 4.10 Memecahkan masalah lingkungan 

dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian 

lingkungan, jadi sifatnya mengeksplore keterampilan mengolah limbah menjadi 

produk yang bernilai gizi dan ekonomi. Perangkat pembelajaran berupa rencana 

pelaksanaa pembelajaran (RPP) dan sumber berlajar berupa buku panduan 

praktikum. 
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a) Analisis validasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

RPP yang akan dikembngkan divalidasi untuk melihat layak atau tidak 

digunakan pada proses pembelajaran. RPP yang disusun disesuaikan dengan 

langkah-langkah penyusunan RPP. Menurut Muslich (2008), perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan rencana pembelajaran per unit 

yang akan diterapkan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

tujuan agar guru dapat menerapkan pembelajaran secara terprogram. RPP 

dirancang berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun mengacu pada prinsip 

dan karakteristik pembelajaran yang dipilih berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar, RPP yang disusun 

mencakup alokasi waktu untuk setiap pertemuan (tatap muka). 

Berdasarkan silabus pembelajaran, untuk kompetensi dasar (KD) 

Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan lingkungan 

dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan, jadi pada kompetensi dasar 

ini sifatnya memperdalam materi dikelas alokasi waktu yang ditentukan adalah 4 

JP. Berdasarkan indikator yaitu mendeskripsikan pelestarian lingkungan maka RPP 

dirancang untuk satu kali pertemuan (1 x 45 menit). Adapun tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai adalah agar siswa dapat mendeskripsikan perubahan lingkungan 

dan dampak dari perubahan bagi kehidupan. 

b) Analisis validasi buku panduan pratikum 

Informasi dari hasil penelitian tentang pengaruh berbagai suhu pengeringan 

dan varietas kopi terhadap kualitas wedang kulit kopi disusun dan dikembangkan 

menjadi buku panduan praktikum yang bertujuan untuk membantu siswa dalam 
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melakukan atau melaksanakan praktikum. Buku panduan praktikum ini dirancang 

agar dapat digunakan dalam penelitian khususnya pada sub materi pemanfaatan 

limbah. Berdasarkan silabus pembelajaran, untuk kompetensi dasar (KD) 

Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang 

limbah dan upaya pelestarian lingkungan berdasarkan indikator yaitu membuat 

produk dari limbah yang bernilai jual. Siswa Adapun tujuan yang ingin dicapai 

adalah siswa dapat merancang produk dan melakukan pembuatan produk dari 

limbah kulit buah kopi. 

2.7 Kerangka Konseptual 

Kopi di Indonesia termasuk tanaman yang menghasilkan limbah cukup 

besar dari hasil pengolahan. Proses pengolahan kopi menghasilkan limbah kulit 

buah kopi jumlahnya berkisar antara 50-60% dari hasil panen (Zul & Linda, 2013). 

Secara umum limbah kulit buah kopi dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

(Ruswendi 2011) dan pemanfaatan kompos (Rosniawaty & Hidayat, 2017). Kulit 

buah kopi mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder yaitu kafein dan 

golongan polifenol (Marcelinda & Ridhay, 2016). Pigmen warna merah yang 

terkandung dalam kulit buah kopi terdapat kandungan senyawa antioksidan alami 

(Harri, Sukatiningsih, & Wiwik, 2005). Kurangnya pemanfaatan dan kandungan 

yang terdapat pada kulit buah kopi tersebut perlu adanya teknologi pengolahan 

produk dari limbah kulit buah kopi sebagai wedang kulit kopi.  

Menciptakan minuman kopi yang berkualitas yaitu pemilihan biji terbaik 

menghasilkan citarasa yang khas dari rasa dan aroma dari biji kopi. Kualitas 

minuman kopi dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor eksternal dan 



33 
 

 
 

internal. Faktor eksternal yaitu cara pengolahan mulai dari pemetikan, fermentasi, 

pengeringan, penyimpanan, penyangraian, pengemasan dan penyajian (Septiani, 

Alowisya & Puteri, 2012). Faktor internal yaitu varietas  kopi, kadar kafein, kadar 

keasaman dan kadar air (Triarko, Asfirmanto & Tarsoen, 2013). Berdasarkan 

kualitas minuman kopi diduga kulit buah kopi memiliki perbedaan terhadap 

kualitas wedang kulit kopi. Penelitian ini menggunakan berbagai suhu pengeringan 

dan varietas kopi sebagai parameter kualitas wedang kulit kopi yang tersaji pada 

Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Kerangka konseptual 

 

Hasil penelitian dikembangkan sebagai buku panduan 

praktikum pembelajaran biologi 

Suhu pengeringan dan varietas kopi 

Kualitas wedang kulit kopi dan pengujian organolepik 

Kafein dapat larut dalam air 

panas pada suhu 80 °C dan 

alkohol panas pada suhu 60°C 

(Wilson & Gisvold’s, 2011). 

 

Nilai keasaman pada biji kopi 

menunjukkan peningkatan nilai pH 

yang nilainya menuju kenilai pH yang 

normal terhadap peningkatan suhu 

(Mursalim dan Tulizza, 2012). 

Keterangan: 

Tidak diamati  

Diamati 

Kopi di Prigen 

Pengolahan kopi menghasilkan limbah kulit buah kopi berkisar 50%-60% 

Arabika 

Kafein Golongan Polifenol Antioksidan 

Kulit Buah Kopi 

Pemanfaatan Secara Umum Pakan Ternak Kompos 

Kandungan Kulit Buah Kopi 

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Wedang Kulit Kopi 

Robusta Liberika Jawa 

Wedang kulit kopi 

Eksternal Internal 
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2.8 Hipotesis 

1. Ada pengaruh berbagai suhu pengeringan terhadap kadar kafein wedang kulit

kopi.

2. Ada pengaruh berbagai varietas kopi terhadap kadar kafein wedang kulit kopi.

3. Ada interaksi antara berbagai suhu pengeringan dan varietas kopi terhadap kadar

kafein wedang kulit kopi.

4. Ada pengaruh berbagai suhu pengeringan terhadap tingkat keasaman wedang

kulit kopi.

5. Ada pengaruh berbagai varietas kopi terhadap tingkat keasaman wedang kulit

kopi.

6. Ada interaksi antara berbagai suhu pengeringan dan varietas kopi terhadap

tingkat keasaman wedang kulit kopi.


