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 I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya tanaman kopi di Indonesia merupakan salah satu budidaya kopi 

yang meluas dan penghasil kopi terbesar di tingkat dunia. Indonesia disebut negara 

produsen kopi keempat terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia. Kopi 

sejak ratusan tahun lalu menjadi komoditas pertanian yang sangat penting dan dapat 

menghidupi masyarakat. Jenis kopi yang di budidayakan di Indonesia yaitu Coffea 

Canephora, Coffea Arabica, Coffea Excelsea dan Coffea Liberica. Petani kopi 

memudidayakan kopi tergantung dengan kondisi ketinggian tanahnya. Ketinggian 

untuk membudiayakan kopi berbeda-beda, pada ketinggian diatas 1000 Meter 

Diatas Permukaan Laut (MDPL) untuk jenis Coffea Arabica dan pada ketinggian 

di bawah 1000 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL) jenis Coffea Canephora, 

Coffea Excelsea dan Coffea Liberica. Masing-masing jenis kopi ini memiliki 

keunikan dan pasarnya sendiri. Kopi Robusta jenis kopi mudah untuk di 

budidayakan dan tahan terhadap penyakit tanaman.  

Pengolahan kopi sangat berperan penting dalam menentukan kualitas dan cita 

rasa kopi. Pengolahan kopi ada 3 macam yaitu pengolahan kopi kering, pengolahan 

kopi semi kering, pengolahan kopi semi basah dan pengolahan kopi basah. 

Pengolahan kopi bergantung dengan kebutuhan kosumen. Pengolahan pada 

penelitian ini menggunakan proses kering (dry process) yaitu teknik honey. Teknik 

ini buah kopi yang telah dipanen kemudian dikupas. Selanjutnyan biji kopi yang 

diselimuti mucilage dijemur hingga mongering. Sementara itu, teknik ini dibagi 

menjadi tiga tingkatan kematangan dengan berbagai tingkat persen lendir yang 

masih menyelimutu biji kopi yaitu yellow honey, red honey dan black honey. 
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Kelebihan dari metode honey ini adalah metode yang menghasilkan citarasa khas 

dan proses yang unik. Proses honey, kulit kopi di kupas dan di keringkan dengan 

lapisan mucilage yang masih menyelimuti biji kopi. Lapisan mucilage menyimpan 

kandungan gula dan acidity semakin terkonsentrasi pada pengeringan kopi. 

Semakin terkonsentrasi, kandungan gulanya semakin meresap ke biji kopi. 

Setelah dilakukan proses pengolahan pascapanen, kopi tersebut dilakukan 

proses pengolahan kopi yakni penyangraian. Proses penyangraian adalah proses 

pembentukan rasa dan aroma pada biji kopi. Proses Penanganan pasca panen  dan 

pengolahan biji kopi perlu memperhatikan berbagai aspek yang dapat 

mempertahankan kualitas biji kopi tersebut. Salah satu hal terpenting pada proses 

penyangraian. Kualitas biji kopi dapat di tingkatkan bila proses penyangraian 

dilakukan pada suhu dan lama penyangraian yang tepat untuk mendapatkan kadar 

air dan tingkat keasaman yang sesuai dengan standart SNI 01-2983-1992 (Standar 

nasional Indonesia, 1992) dan SNI 01-3542-2004 (Standar Nasional Indonesia, 

2004. Dengan demikian, diperlukan penyangraian kopi yang sesuai atau tepat 

terhadap suhu dan lamanya penyangraian.  

Dengan demikian cara untuk mengolah kopi robusta pada saat pascapanen 

akan mempengaruhi citarasa dan aroma yang dihasilkan. Untuk itu penulis 

menganalisis pengaruh suhu dan penyangraian kualitas kopi robusta dengan 

menggunakan teknik black honey-process yang sedang dikembangkan di 

Indonesia. 
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1.2  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara tingkatan suhu penyangraian dan lama waktu 

penyangraian terhadap kualitas Kopi Robusta menggunakan teknik Black 

Honey process  

2. Mengetahui pengaruh perlakuan suhu penyangraian terhadap kualitas kopi 

Black Honey 

3. Mengetahui pengaruh perlakuan waktu penyangraian terhadap kualitas kopi 

Black Honey 

1.3   Hipotesa 

Hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya interaksi antara tingkatan suhu penyangraian dan lama waktu 

penyangraian terhadap kualitas kopi Black Honey. 

2. Perlakuan suhu penyangraian mempengaruhi terhadap kualitas kopi Black 

Honey. 

3. Perlakuan waktu penyangraian mempengaruhi terhadap kualitas kopi Black 

Honey. 


