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    II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sejarah Kopi 

 Sejarah kopi dicatat sejauh abad ke-9. Pertama kali, kopi hanya ada di 

Ethiopia di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan 

tetapi, ketika bangsa arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah 

meluas sampai ke Afrika Utara biji kopi di sana ditanam secara masal. Dari Afrika 

Utara itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa dan 

ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar (Wikipedia, 2007). 

Indonesia merupakan Negara agraris yang cukup subur untuk lahan 

pertanian dan perkebunan termasuk untuk pengembangbiakan tanaman kopi, 

maka merupakan suatu hal yang wajar ketika Indoneia menjadi Negara 

pengekspor kopi jenis robusta terbesar di dunia. Kopi merupakan komoditas 

utama perdagangan terbesar kedua setelah gas dan minyak, namun dibalik harga 

kopi Indoneia yang terus membaik justru dunia perekonomian Indonesia 

mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh perkembangan kopi yang tidak 

disertai dengan peningkatan standar mutu kopi yang dihasilkan petani Indonesia 

(Pascal,2009).  

Pada saat ini penyebaran tanaman kopi Robusta di Indonesia lebih dari 95%, 

sedang selebihnya adalah kopi Arabika dan jenis lainnya. Di beberapa daerah 

misalnya di Bali dan Sumatera Utara, petani kopi Arabika banyak yang beralih 

kepada kopi Robusta, karena melihat bahwa kopi Robusta lebih mudah ditanam 

dan tidak terlalu peka terhadap kondisi pertumbuhan yang kurang 

menguntungkan. Selain itu, karena tahun-tahun belakangan ini harga pasaran kopi 

Robusta relatif semakin tinggi (AAK, 1988). 



5 
 

 

Menurut Rahardjo, (2012), Klarifikasi kopi robusta adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Sub kingdom  : Tracheobionita  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Astridae  

Ordo   : Rubiaceace  

Genus   : Coffea  

Spesies  : Coffea robusta 

2.2  Morfologi Buah dan Biji Kopi 

Pada umumnya, tanaman kopi berbunga setelah berumur sekitar dua 

tahun. Buah kopi terdiri dari daging buah dan biji. Menurut Ridwansyah (2003), 

buah kopi atau sering juga disebut kopi gelondongan basah adalah buah kopi hasil 

panen dari kebun (sebagaimana Gambar 1.),  

 

Gambar 1. Morfologi Buah Kopi (Ridwansyah, 2003) 
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kadar airnya masih berkisar antara 60-65 % dan biji kopinya masih terlindung 

oleh kulit buah, daging buah, lapisan lendir, kulit tanduk dan kulit ari. Buah kopi 

tediri atas tiga bagian, yaitu lapisan kulit luar (excocarp), lapisan daging 

(mesocarp), dan lapisan kulit tanduk (endoscarp).  

Buah kopi yang muda berwarna ijau, tetapi setelah tua menjadi kuning dan 

apabila telah masak warnanya menjadi merah. Kulit buah kopi sangat tipis dan 

mengandung klorofil serta zat-zat warna lainnya. Daging buah terdiri dari dua 

bagian yaitu bagian luar yang lebih tebal dank eras serta bagian dalam yang 

bersifat seperti gelatin lendir. 

Buah kopi umumnya mengandung dua butir biji tetapi ada juga buah yang 

tidak menghasilkan biji atau hanya menghasilkan satu butir biji. Biji kopi terdiri 

atas kulit biji dan lembaga. Secara morfologi, biji kopi berbentuk bulat telur, 

bertekstur keras, dan berwarna putih kotor (Najiyati dan Danarti, 2012).  

2.3 Syarat Umum Kopi 

Syarat mutu dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. 

Syarat umum adalah persyaratan bagi setiap biji kopi yang dinilai dari tingkat 

mutunya. Biji kopi yang tidak memenuhi syarat umum tidak dapat dinilai tingkat 

mutu kopinya. Sementara syarat khusus digunakan untuk menilai biji kopi 

berdasarkan tingkat mutunya.  

Tabel 1. Karakteristik Mutu Umum Biji Kopi  

Karakteristik  Standar Mutu (%) 

Biji berbau busuk dan berbau kapang - 

Kadar air <12.5 
Kadar k  otoran  <0.5 

Serangga hidup Tidak ada 

Sumber : Rahardjo (2012). 
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Karakteristik digunakan untuk menentukan kualitas suatu kopi, yaitu 

keadaan biji kopi itu sendiri. Tabel  2, menunjukkan kondisi biji kopi mulai dari 

biji kopi yang baik hingga biji kopi yang rusak atau cacat.  

Tabel 2. Kualitas biji kopi 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar Keterangan Gambar 

 

 

Biji disamping merupakan penampakan 

biji kopi yang disebabkan oleh serangga 

yang menyebabkan biji bolong dan 

keadaan biji yang rusak karena pasca 

pemetikan atau panen 

(Cafe de Colombia,2002) 

 

Biji mengalami penyusutan. Penyebabnya 

karena biji mengalami kekeringan dan biji 

kurang subur (Cafe de Colombia,2002) 

 

Gambar disamping merupakan biji kopi 

dalam keadaan yang baik, tidak mengalami 

kerusakan dan tidak terserang hama 

tanaman biji kopi (Cafe de Colombia,2002) 

 

 

Biji kopi lanang (Pearberry beans). 

Penyebab karena tidak optimalnya 

penyerbukan putik bunga akibat serangga 

atau angin, adanya ketidak seimbangan 

distribusi zat makanan pada saat pembuahan 

(Cafe de Colombia,2002) 
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Karakteristik kopi yang baik dapat ditentukan dari standar Specialty Coffee 

Association of America (SCAA), Standar Specialty Coffee Association of America 

merupakan standar yang digunakan selama 10 tahun untuk melihat ciri khas rasa 

dari biji kopi yang akan diseduh dan disajikan. Selain itu juga standar Specialty 

Coffee Association of America ini sangat memperhatikan proses pemilihan biji 

kopi yang akan disajikan.  

Kopi robusta memiliki tekstur lebih kasar dari kopi arabika. Jenis lainnya 

dari kopi robusta seperti Qillou, Uganda dan Chanepora. Dalam pertumbuhannya 

kopi robusta hampir sama dengan kopi arabika yakni tergantung pada kondisi 

tanah, cuaca, proses pengolahan. Pengemasan kopi ini akan berbeda untuk setiap 

negara dan menghasilkan rasa yang sedikit banyak juga berbeda (Anonim, 2012a).  

Kopi robusta biasanya digunakan sebagai kopi instant atau cepat saji. Kopi 

robusta memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi, rasanya lebih netral, serta 

aroma kopi yang lebih kuat. Kandungan kafein pada kopi robusta mencapai 2,8% 

serta memiliki jumlah kromosom sebanyak 22 kromosom. Produksi kopi robusta 

saat ini mencapai sepertiga produksi kopi seluruh dunia (Anonim, 2012a).  

Biji kopi memiliki kandungan yang berbeda baik dari jenis dan proses 

pengolahan kopi. Perubahan ini disebabkan karena adanya oksidasi pada saat 

proses penyangraian. Komposisi biji kopi arabika dan robusta sebelum dan 

sesudah disangrai (% bobot kering). 

2.4 Kopi Robusta 

Kopi jenis robusta (gambar 2) banyak dibudidayakan di negara Afrika 

Barat dan Asia Tenggara. Pohon robusta merupakan tanaman yang tumbuh pada 



9 
 

 

ketinggian rendah 600 meter dari permukaan laut, tahan pada kelembaban dan 

lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan kopi arabica. 

 

Gambar 2. Biji Kopi Robusta (Sintya, 2015) 

Robusta matang dalam waktu sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan 

kopi arabica dan menghasilkan hampir dua kali lebih banyak buah kopi. Kopi 

robusta memiliki ukuran biji kopi yang besar, bentuknya oval, kadar kafein yang 

tinggi dan memiliki aroma yang kurang harum. Robusta dapat dikembangkan 

dalam lingkungan di mana varietas lain tidak bisa tumbuh di lokasi tersebut. (tabel 

3) Tabel 3. Ciri-Ciri Tanaman Kopi Varietas Robusta 

Sumber: Syihabuddin, Fitowin.Agoes. 2014  

2.5 Pengolahan Kopi Beras 

Buah kopi yang berwarna merah dipanen dan dipetik secara manual. Buah 

kopi yang masak mempunyai daging buah lunak dan berlendir serta mengandung 

senyawa gula yang relative tinggi. Pada buah yang terlalu masak kandungan 

lendirnya cenderung berkurang karena sebagian senyawa gula adalah pectin sudah 

Bagian Tanaman Keterangan 

Habitus perdu,tinggi 5 meter. 

Batang berkayu,keras,putih keabuabuan. 

Daun tunggal,bulat telur,panjang 5-15 cm,lebar 4-6.5 cm. 

Bunga majemuk,mahkota berbentuk bintang. 

Buah diameter 5 mm,warna hijau setelah tua kemerahan. 

Biji bulat telur, berbelah dua,keras 

Akar tunggang, kuning muda 
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terurai secara alami akibat proses respirasi (Rothofos, 1980). Pemilihan kopi yang 

dipanen dilakukan dengan melihat warna buah kopi.  

a. Hijau 

Warna hijau memperlihatkan kondisi buah yang masih sangat muda, dan 

bila dipetik maka biji kopi masih bisa berwarna hitam putih pucat dan keriput 

dengan aroma yang dihasilkan flavor, acidity dan body lemah. Selain itu juga 

dapat mengakibatkan cacat pada rasa yaitu grassy, bitterness, dan astringency 

sangat tinggi, sehingga disarankan buah seperti ini tidak untuk dipetik. Buah kopi 

berwarna hijaudapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Buah Kopi Warna Hijau (Arief, 2011) 

b Kuning atau Hijau Kekuningan 

  

Gambar 4. Buah Kopi Warna Kuning atau Hijau Kekuningan (Arief, 2011) 

Warna kuning atau hijau kekuningan maka biji kopi berwarna keabu-

abuan hingga hijau pucat aroma yang dihasilkan flavor, acidity dan body lemah. 

Selain itu juga dapat mengakibatkan cacat pada rasa yaitu grassy, bierness dan 
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astringency tinggi, sehingga disarankan buah seperti ini untuk tidak dipetik. Buah 

kopi warna kuning atau hijau kekuningan dapat dilihat pada Gambar 4. 

c. Merah Kekuningan 

  

Gambar 5. Buah Kopi Warna Merah Kekuningan (Arief, 2011) 

Warna merah kekuningan yang segar dan sehat menunjukkan buah cukup 

masak, fisik biji keabu-abuan dengan aroma dan citarasa yang bagus, acidity 

seimbang, body mantap, bitterness sedang, astringent sedang, tidak terdapat cacat 

citarasa sehingga buah dengan warna ini boleh untuk dipetik. Buah kopi ini boleh 

untuk dipetik. Buah kopi warna merah kekuningan dapat dilihat pada Gambar 5. 

d.  Merah Penuh 

  

Gambar 6.  Buah Kopi Warna Merah Penuh (Arief, 2011) 

  Warna merah yang segar dan sehat menunjukkan buah cukup masak, fisik 

biji keabu-abuan dengan aroma dan citarasa yang bagus, acidity seimbang, body 

mantap, bitterness sedang, astringent sedang, tidak terdapat cacat citarasa 
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sehingga buah dengan warna ini harus di petik. Buah kopi warna merah penuh 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

e.  Merah Tua Kehitaman 

 

Gambar 7. Buah Kopi Merah Tua Kehitaman (Arief, 2011) 

  Warna merah tua kehitaman menunjukkan buah sudah terlalu masak dan 

akan membusuk, fisik biji kopi coklat dan hitam dengan aroma dan acidity 

sedang, body sedang, terdapat cacat citarasa seperti earthy, moldy dan stink 

sehingga buah dengan warna ini harus dipetik. Buah kopi warna merah tua 

kehitaman dapat dilihat pada gambar 7. 

2.6 Penanganan Pasca Panen 

 Penanganan yang dilakukan yang berbeda diadopsi bervariasi sesuai 

dengan karakteristik iklim dari daerah produksi seperti yang ditunjukkan pada 

(Gambar 8) ada beberapa fase tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan kopi 

yang baik, yaitu:  

Fase pengeringan merupakan salah satu fase yang wajib dilakukan untuk biji kopi 

sebelum dilakukannya penyangraian. Pengeringan biji terdapat beberapa jenis, 

yaitu: 

a. Pengeringan dengan Menggunakan Matahari  
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Proses pengolahan kopi secara kering sederhana dan mudah dilakukan, 

biasanya dilakukan oleh petani karena kapasitasnya yang kecil. Olah kering masih 

dapat digunakan untuk kopi gelondong yang masih berwarna hijau, kopi rambang, 

dan kopi yang terserang bubuk. Proses olah kering dilakukan dengan beberapa 

tahapan yaitu: 

Kering Basah 

Gambar 8. Metode pengolahan kopi ceri digunakan sesuai dengan karakteristik 

iklim regional 

b. Sortasi gelondong 

Sortasi gelondong mulai dilakukan sejak pemetikan, tetapi biasanya 

diulang kembali pada fase pengolahan. Sortasi dilakukan pada kopi yang baru 

datang dari kebun untuk memisahkan kopi yang berwarna hijau, hampa, dan yang 

terserang bubuk. Pemisahan ini dilakukan karena kopi biji merah akan 

menghasilkan kopi yang bermutu tinggi, sedangkan kopi yang disortir kualitasnya 

akan lebih renda. Natawidjaya (2012) menyatakan bahwa pengolahan dengan cara 

proses kering dilakukan pada buah campuran hijau, kuning dan merah. 

“NATURAL” “HONEY” 
“PULPED 

NATURAL” 
“WASHED” 

Pengeringan 

buah tanpa 

menggunakan 

air 

Menghilangkan 

dari kulit 

dengan bantuan 

sedikit air 

Menghilangkan dari 

kulit, pulp dan 

mucilage dengan 

bantuan air 

Menggunakan 

banyak air untuk 

merendam buah 

kopi 

Menggunakan 

sinar matahari 

Fermentasi 

kering 

Tidak ada 

fermentasi 

Fermentasi 

dengan adanya 

pengecekan 
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c. Pengeringan 

Setelah dipanen dan disortasi, buah kopi harus sesegera mungkin 

dikeringkan agar tidak mengalami proses kimia yang bisa menurunkan mutu. 

Apabila waktu diaduk terdengar bunyi gemerisik berarti buah kopi dikatakan 

sudah kering. Proses pengeringan sama halnya pada pengolahan basah yaitu 

dijemur (alami), buatan, atau mengkombinasikan kedua metode tersebut. 

Pengeringan langsung di atas tanah atau aspal jalan menyebabkan kontaminasi 

oleh jamur. Oleh karena itu, pengeringan dilakukan dengan menggunakan alat, 

lantai jemur, para para dan terpal. Pengeringan dengan cara dijemur memerlukan 

waktu 2-3 minggu. Pengeringan dilakukan sampai kadar air mencapai maksimal 

12,5%. kadar air yang terlalu tinggi berpotensi pada munculnya kapang 

Aspergillus ochraceus. 

d. Huling (pengupasan kulit) 

Huling pada pengolahan kering berbeda dengan pada olah basah. Huling 

pada pengolahan kering bertujuan untuk memisahkan biji dari kulit buah, kulit 

tanduk, dan kulit ari. Kadar air kopi yang optimum untuk di-huling adalah sekitar 

15%. Jika kadar air masih diatas 15%, maka kulit kopi masih sulit dikupas, 

sehingga banyak biji kopi yang belum terkupas. Namun jika kadar air kurang dari 

15% biji kopi akan banyak yang pecah. Secara lebih ringkas, alur pengolahan 

kering disajikan pada Gambar 8. 

 e. Pengemasan 

Pengemasan biji kopi harus menggunakan karung yang bersih dan baik, 

serta diberi label sesuai dengan ketentuan SNI 01-2907-2008 kemudian disimpan 

dalam tumpukan kopi dalam gudang yang bersih, bebas dari bau asing dan 
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kontaminan lainnya (Natawidjaya, 2012). Menurut Buckle (1987), keuntungan 

dari penggunaan karung goni sebagai pengemas diantaranya mudah dalam 

penanganan selama pengemasan, mudah dalam pengangkutan dan pembongkaran, 

harganya relative murah, memiliki kekuatan yang cukup baik, dan tidak rusak bila 

digancu karena akan menutup kembali. Pengemasan biji kopi bertujuan untuk 

mengamankan dari serangan hama dan penyakit, perhitungan jumlah, 

mempermudah penanganan, pengangkutan, memperindah penampakan dan 

identifikasi (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, 2000). Secara ringkas pengolahan 

kopi secara kering di jelaskan pada gambar 9, syarat mutu pengolahan kopi secara 

kering dijelaskan pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Bagan Tahapan Proses Sistem Olah Kering Kopi  

(Najiati dan Danarti, 2007) 

Petik 

Pengolahan 

basah 

Petik hijau 

dan rajutan 

Kopi hijau 

Kopi diserang bubuk 

Sortasi 

gelondong 

Pengeringan/p

enjemuran 

Hulling  

Gelondong rambang Kopi merah atau kopi hijau  

Kopi glondong kering 

Kulit buah, kulit tanduk 

Kulit ari dibuang 

Kopi beras 

dan terserang bubuk 

Sortasi  
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Table 4 Syarat mutu khusus kopi Robusta pengolahan kering 

Ukuran  Kriteria  Persyaratan  

Besar  Tidak lolos ayakan berdiameter 6,5 mm (sieve 

No.16) 

Maks lolos 5 

% 

Keci  Lolos ayakan diameter 6,5 mm, tidak lolos 

ayakan berdiameter 3,5 mm (sieve no:9) 

Maks lolos 5 

% 

Sumber : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, 2000 

a. Proses Semi pengeringan 

Proses semi pengeringan biji kopi menggunakan matahari sebagai bantuan 

untuk mengeringkan, tetapi bedanya pada biji kopi yang ada dalam proses 

pengeringan ini diberikan perlakuan seperti pelepasan kulit luar biji dan tetap 

meninggalkan daging buah dari biji kopi yang berupa lendir. Kemudian dengan 

proses semi kering ini biasa dilakukan untuk biji kopi tertentu yaitu kopi madu. 

Lendir atau daging buah yang masih menempel pada biji kopi, juga memiliki 

tahapan penegeringan yang berbeda. Misalkan pada biji kopi yang memiliki 

daging buah atau lendir yang sedikit akan mengalami pengeringan biji kopi yag 

cepat, sedangkan untuk biji kopi yang memiliki lendir atau daging buah yang tebal 

akan lama dalam proses pengeringannya. Proses pengeringan ini tergantung dari 

kondisi cuaca, kelembapan dari setiap daerah. 

b. Proses Pencucian atau Proses Basah 

Proses ini disebut pengolahan basah, karena dalam prosesnya banyak 

menggunakan air. Pengolahan basah hanya digunakan untuk mengolah kopi sehat 

yang berwarna sehat. Pengolahan basah dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu 

sortasi gelondong, pulping, fermentasi, pencucian, pengeringan, hulling, dan 

sortasi biji. Tahapan system pengolahan basah adalah sebagai berikut. 
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c. Sortasi gelondong 

Sortasi gelondong dimaksudkan untuk memisahkan kopi merah yang 

berbiji dan sehat dengan kopi hampa dan terserang bubuk, kopi yang dipetik 

terlalu muda (warna kehijauan). Caranya kopi dimasukkan kedalam bak sortasi 

yang berisi air. Kopi yang terserang bubuk dan hampa akan mengapung, 

sedangkan yang sehat akan mengendap/tenggelam. Kopi yang tenggelam 

selanjutnya dimasukkan kedalam mesin pulper. 

d. Pulping (pengupasan kulit buah) 

Sri-Mulato et al. (2005) mengatakan bahwa proses pengolahan kopi secara 

basah membutuhkan 7-9 m3 air/ton biji kopi. Karakteristik kulit buah yang lebih 

keras dan kandungan lendirnya lebih sedikit menyebabkan buah kopi Robusta 

relative lebih sulit dikupas daripada kopi Arabika (Sri Mulato et al., 2006). Salla 

(2009) serta Murthy dan Naidu (2011) menyatakan bahwa kandungan aroma 

citarasa yang terbentuk pada penyangraian dari biji kopi hasil pengolahan basah 

lebih baik daripada biji kopi hasil pengolahan kering.  

e. Fermentasi 

Fermentasi dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan lapisan lendir yang 

melekat pada kulit tanduk dengan zat renik bakteri asam laktat, memecah 

komponen lapisan lendir yaitu gula, protopektin, asam-asam dan alkohol. 

Fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara basah dengan merendam 

kopi di dalam air selama 36-40 jam dan fermentasi kering dengan menumpuk kopi 

di tempat teduh selama 2-3 hari (Najiyati dan Danarti, 1978). Lama fermentasi 

diperpanjang akan mengakibatkan cacat fermentasi dengan cita rasa busuk hal ini 
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terjadi karena perubahan komposisi kimia biji kopi yaitu perubahan asam-asam 

alifatik menjadi ester-ester asam karboksilat (Sulistyowati dan Sumartono, 2002). 

Menurut Ciptadi dan Nasution (1978), bakteri yang aktif dalam proses 

penguraian lapisan lendir adalah jenis bakteri gram negatif, Leuconostoc 

mesentroides, genus Acetobacter dan Escherichia, spesies Pectinolytic dan 

Aspergillus, Penicillum dan Fusarium.  

f. Pencucian 

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan seluruh lapisan lendir, kotoran-

kotoran yang masih tertinggal setelah keluar dari mesin ruang pulper atau 

fermentasi (Najiyati dan Danarti, 1997). 

g.  Pengeringan 

Pengeringan bertujuan mengurangi kandungan air biji kop dari 60% 

menjadi maksimum 12,5%. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

pengeringan langsung, di jemur dibawah sinar matahari lebih kurang 5-7ᵒC, 

ketebalan hamparan biji kopi dalam pengeringan sebaiknya 6-10 cm. Pengeringan 

mekanis, untuk mencapai kadar air maksimum 12,5% kopi Robusta diawali 

dengan suhu lebih tinggi 90-10ᵒC dengan waktu 20-24 jam. Pengeringan 

kombinasi, dilakukan dalam dua tahap (Natawidjaya, 2012). 

h.  Huling (pemecahan kulit tanduk) 

Setelah proses pengeringan, biji kopi sebaiknya didiamkan terlebih dahulu 

hingga 24 jam untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan sebelum 

digiling. Hulling atau pengupasan kulit tanduk bertujuan untuk memisahkan biji 

kopi yang sudah kering dari kulit tanduk dan kulit ari. Di dalam mesin huller, biji 

kopi dihimpit dan diremas kulit tanduk dan kulit ari terlepas. Kulit yang sudah 
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terlepas dari biji akan dihembuskan keluar biji keluar dari mesin dalam keadaan 

bersih. Biji kopi yang keluar dari hulleradalah kopi beras yang siap disortasi untuk 

diklasifikasikan mutunya. 

i. Sortasi biji 

Sortasi biji bertujuan untuk memilih biji kopi sesuai dengan grade yang 

diinginkan. Secara lebih ringkas, alur pengolahan basah (WP = wet process) 

disajikan pada Gambar 7, syarat mutu kopi pengolahan basah dijelaskan pada Tabel 5 

Tabel 5. Syarat mutu khusus kopi Robusta pengolahan basah. 

Ukuran  Kriteria  >Persyaratan 

Besar  Tidak lolos ayakan berdiameter 7,5 mm (sieve 

no.19) 

Maks lolos 5 

% 

Sedang  Lolos ayakan dimater 7,5 mm, tidak lolos ayakan 

berdiameter 6,5 mm (sieve no.16) 

Maks lolos 5 

% 

Kecil  Lolos ayakan diameter 6,5 mm, tidak lolos ayakan 

berdiameter 5,5 mm (sieve no 14) 

Maks lolos 5 

% 

Sumber : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Bagan Tahapan Proses Sistem Olah Basah Kopi  

(Najiati dan Danarti, 2007) 
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2.7 Pengolahan Kopi Teknik Honey 

  Pengolahan kopi dengan mengunakan teknik honey yang diawali dengan 

pengupasan kulit buah kopi hasil panen. Substrat fermentasi adalah “mucilage” 

yang menempel di permukaan kulit tanduk. Hasil pengupasan biji kulit tanduk 

“parchment” dan langung dikeringkan di bawah sinar matahari. Fermentasi 

mucilage berlangung bersamaan dengan proses pengeringan.  

 Pengupasan buah kopi tersisa lapisan “mucilage” tipis yang berada di 

permukaan “parchement”. Selain itu, kadar air “parchment” lebih rendah yaitu 

59% atau lebih rendah 10% dari metode natural. Fermentasi pada teknik honey 

memiliki 2 tahapan mikrobiologis yaitu mikroba bakteri aktif pada fase fermentasi 

dengan rentang pendek sebesar 0-2,5 hari pertama dan berikutnya didominasi 

mikroba khamir di fase-2 sampai 15-30 hari.  

 Teknik honey terdapat senyawa alkohol yang di produksi oleh mikroba 

khamir tidak bisa dikonversi lanjut menjadi senyawa asam karena terbatasnya 

ketersediaan mikroba bakteri di awal frmentasi. Terdapat senyawa gula menjadi 

berlebih menjadikan biji kopi hasil olah teknik ini memiliki cita rasa asam, rasa 

manis lebih intens, sesasi kental “mouth feel” yang menonjol dan tidak 

meninggalkan sensasi kurang nyaman di tenggorokan after taste. Parchment bisa 

dikeringkan 12,50 % dengan waktu yang relative lebih singkat. Pada kadar air 

“parchment” 12,50 atau setara nilai Aw 0,60, mikroba kapang sudah tidah tidak 

lagi aktif lagi dan bukan menjadi ancaman munculnya OTA dalam biji kopi. 

 Secara visual, “parchment” kering hasil teknik black honey memiliki 3 

tampilan yaitu warna hitam (black honey), merah (red honey) dan kuning ( yellow 

honey). Ketegori ketiga produk tersebut diperoleh atas dasar presentase ketebalan 
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“mucilage” setelah pengupasan kulit buah kopi. Black Honey diperoleh dari 

parchment dengan sisa ketebalan “mucilage” maksimal 100 %. Sedangkan, 

ketebalan “mucilage” 50 % dan 25 % menghasilkan masing-masing “parchment” 

kering dengan sebutan red honey dan yellow honey (Gambar 11). Mucilage 

mengandung beberapa senyawan berstruktur makro antara lain polifenol dan 

pektin. Pectin diuraikan oleh enzim pectinase alami dalam “mucilage” menjadi 

senyawa-senyawa berstruktur mikro seperti asam organik, alkohol dan 

karbohidrat sederhana (sukrosa dan gula reduksi). Selama proses penjemuran, 

senyawa-senyawa mikro tersebut sebagian diserap ke dalam biji kopi. Sisanya 

tetap menempel dipermukaan “parchment” sampai mengering.  

 Permukaan parchment yang dilapisi mucilage 100 % akan mengering 

dengan karakter warna coklat-kehitaman yang disebut Black Honey. Warna 

tersebut merupakan hasil reaksi enzymatic browning senyawa polifenol dalam 

mucilage oleh enzim polipenol oksidase (PPO). Pengaruh sinar matahari selama 

penjemuran yang cukup lama menjadikan warna parchment berubah menjadi 

hitam oleh pigment senyawa fenolik. Sedangkan, Red Honey diperoleh dari 

parchment yang dilapisi mucilage 50 %. Saat kering, parchment berwarna 

kemerahan yang berasal dari pigmen senyawa karotenoid atau likopin. Pigmen ini 

dimiliki oleh kulit buah kopi matang. Mucilage dengan tebal 25 % menghasilkan 

parchment kering disebut Yellow Honey. Warna ini dipengaruhi oleh pigmen 

karotenoid yang juga terkandung di kulit buah kopi setengah matang (under-ripe). 

Warna parchment hasil metoda pengolahan “semi-washed” sedikit lebih muda 

dari warna yellow honey. Pada proses semi-washed, lapisan mucilage dibersihkan 

lanjut secara mekanis dengan mesin demucilage. Sisa lapisan mucilage pada 



22 
 

 

proses semi-washed kurang dari 5 %. Dengan jumlah substrat yang minimal, 

mikroba tidak bisa tumbuh lagi. Biji kopi hasil metoda pengolahan ini memiliki 

sensasi rasa asam yang paling rendah. 

 

Gambar 11. Kenampakan biji kopi Honey (Gordi,2016) 

2.8 Pengolahan Kopi Bubuk 

Pengolahan kopi adalah merubah bentuk bahan baku buah kopi menjadi 

produk yang dikehendaki baik berupa produk setengah jadi yaitu kopi biji atau 

kopi beras, maupun produk yang siap dikonsumsi seperti kopi bubuk atau kopi 

instan. Faktor yang mempengaruhi peranan penting yaitu pengadaan bahan baku 

untuk diolah menjadi produk selanjutnya.  

Tabel 6. Standar mutu kopi bubuk robusta 

Kriteria Uji Satuan Mutu 

Aroma - Normal 

Rasa - Normal 

Warna - Normal 

Kadar Air % (b/b) Maks 7 

Kadar Abu % (b/b) Maks 5 

Kealkalian Abu ml x NaOH/100g 57-64 

Sari Kopi % (b/b) 20-35 

Bahan-bahan lain  Tidak boleh ada 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 1994 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kualitas produk setengah jadi dan 

produk akhir adalah mulai dari sistem pemetikan, pasca panen dan sistem 
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pengolahan bahan baku termasuk pengawasan mutu dan penyimpanan (Setyani, 

2002). 

Tabel 7. Komposisi kimia kopi bubuk Robusta (% bobot kering). 

Komponen  Kopi bubuk 

Mineral  4,6-5,0 

Kefein   2,0 

Trigonelinne  0,3-0,6 

Lipid  6,0-11,0 

Total asam klorogenat  3,9-4,6 

Asam alifatik   1,0-1,5 

Oligosakarida   0-3,5 

Total polisakarida   - 

asam amino   0 

Protein   13,0-15,0 

Asam hummin   16,0-17,0 

Sumber: Chandra, 2009 

Kopi bubuk adalah biji kopi yang sudah diproses dan digiling halus dalam 

bentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh dengan air panas dan 

dikonsumsi. Proses produksi kopi bubuk yang dilakukan meliputi penyiapan 

bahan baku, penyangraian kopi, dan penggilingan kopi. Syarat mutu kopi bubuk 

dijelaskan pada Tabel 6, komposisi kopi bubuk di jelaskan pada Tabel 7. 

2.8.1  Penyediaan Bahan Baku 

Biji kopi yang baik adalah biji kopi yang telah terfermentasi karena dapat 

mengembangkan flavor kopi seduhan. Aspek kebersihan yang perlu diperhatikan 

adalah keadaan biji harus bebas dari jamur dan kotoran yang mengganggu 

kesehatan peminumnya. Kontaminasi jamur ini akan menyebabkan rasa tengik 

atau apek. Sedangkan dari aspek efisiensi produksi, biji kopi dengan ukuran yang 

seragam akan mudah diolah dan menghasilkan mutu produk yang seragam pula. 

Kadar kulit, kadar kotoran, dan kadar air akan berpengaruh pada rendemen hasil 

serta kehalusan kopi. Kadar air yang tinggi juga menyebabkan waktu sangria lebih 

lama yang berarti kebutuhan bahan bakar lebih banyak. Untuk memperoleh 
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tingkat kematangan yang seragam, kopi beras disortasi berdasarkan ukurannya 

yaitu besar, sedang dan kecil, serta dipisahkan dari biji-biji pecah (Maria, 2009). 

2.8.2 Sortasi  

Sortasi dilakukan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran, cacat 

biji dan benda asing. Sortasi ukuran dapat dilakukan dengan ayakan mekanis 

maupun dengan manual. Cara sortasi biji adalah dengan memisahkan biji-biji kopi 

cacat agar diperoleh massa biji dengan nilai cacat sesuai dengan ketentuan SNI 

01-2907-2008 (Natawidjaya, 2012). 

2.8.3 Roasting 

Penyangraian kopi merupakan salah satu proses yang digunakan untuk 

meningkatkan kekompleksitasan bahan kimia dari biji kopi. Penyangraian biji 

kopi dilakukan untuk mendapatkan aroma dari biji kopi yang dapat diterima saat 

akan diseduh. Proses ini digunakan untuk mematangkan biji kopi yang masih 

basah menjadi biji kopi kering sehingga siap konsumsi. Proses penyangraianbiji 

kopi akan menghilangkan air yang berada dalam biji kopi, yang nantinya akan 

menjadi uap air karena adanya proses pemanasan yang disebabkan oleh dinding 

mesin penyangraian. Air yang menguap dari dalam biji kopi dinamakan hidrolisis. 

Selain itu juga ada beberapa fase yang terjadi selama pross penyangraian : 

1. Fase endotermis 

 Fase endoterm yaitu fase dimana biji kopi mendapatkan panas dari mesin 

penyangrai. Fase endoterm biasanya identik dengan biji kopi mentah yang masih 

berwarna hijau (green bean) dimana memiliki kadar air yang cukup tinggi. Tetapi 

setelah masuk kedalam mesin penyangrai biji kopi dan suhu nya sudah diatur 

melebihi 100°C, maka kadar air yang terkandung dalam biji kopi akan menguap 
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dan berat dari biji kopi menjadi turun. Selama fase endotermis, biji kopi akan 

mengalami perubahan warna, mulai dari biji kopi berwarna hijau, kemudian 

menjadi kuning dan selanjutnya menjadi warna hitam kecoklatan atau bahkan 

hitam pekat tergantung dari suhu dan waktu yang digunakan selama proses 

penyangraian. Warna kecoklatan yang dihasilkan oleh biji kopi selama proses 

penyangraian disebabkan karena adanya reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi karena 

adanya reaksi antara asam amino dengan gula disuhu yang panas dan kandungan 

air yang ada dalam biji kopi sangat rendah. Reaksi Maillard juga berpengaruh 

terhadap rasa dan cita rasa dari biji kopi (Anonim,2017).  

2. Fase eksotermis 

 Setelah memasuki fase endodermis selanjutnya memasuki tahapan fase 

exotermis. Fase exotermis merupakan fase pengeluaran panas setelah 

penyangraian biji kopi selesai. Untuk mengetahui biji kopi sudah melepaskan 

panas, dapat diketahui dengan adanya suara pecahan pertama (first crack). 

Pecahan pertama biji kopi ini karena adanya gas karbon dioksida dan uap air yang 

menguap secara bersamaan (Masdakaty, 2015). 

 

Pecahan pertama kopi mulai 

mengalami perubahan ukuran 

karena adanya tekanan gas dalam 

biji kopi. 

 

Gambar 12. Pecahan Pertama biji kopi (Masdakaty, 2015) 

3. Fase developing 

Fase developing merupakan tahapan lanjutan setelah biji kopi mengalami 

pemecahan biji selama proses penyangraian. Fase developing juga mempengaruhi 

warna biji kopi yang dihasilkan. Kemudian untuk rasa dan aroma yang dihasilkan 
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dari biji kopi selama fase developing yaitu rasa tajam dan sedikit berasa asap 

(Latvakangas,2017).  

Penyangraian biji kopi yang tergantung pada waktu dan suhu yang 

ditandai dengan perubahan kimiawi yang signifikan. Terjadi kehilangan berat 

kering terutama gas CO2 dan produk pirolis volatil lainnya. Berdasarkan suhu 

penyangraian yang digunakan kopi sangrai dibedakan atas 3 golongan yaitu light 

roast suhu yang digunakan 193ºC sampai 199ºC, medium roast suhu yang 

digunakan 204ºC dan dark roast suhu yang digunakan 213ºC sampai 22ºC. Light 

roast menghilangkan 3-5 % kadar air, medium roast menghilangkan 5-8 % dan 

dark roast menghilangkan 8-14 % kadar air. (Varnam and Sutherland, 1994). 

 

Pengembangan biji : tahapan ini 

merupakan tahapan dimana biji kopi 

sudah memiliki baud an rasa kopi 

tetapi masih memerlukan waktu untuk 

menghasilkan cita rasa yang manis 

dan ideal. 

 

Pengembangan Biji 2 : tahapan ini 

bagian luar biji sudah menjadi halus 

dan aroma yang dikeluarkan enak. 

 

Perkembangan biji kopi terakhir : 

merupakan tahapan terakhir ideal biji 

kopi selama proses penyangraian. 

Tetapi ada beberapa kopi yang 

memerlukan waktu yang lama untuk 

proses penyangraian. 

Gambar 13 Fase developing (Masdakaty, 2015) 

Proses penyangraian pada biji kopi memiliki tingkatan warna dan aroma 

yang dihasilkan juga berbeda dari biji kopi yang belum disangrai.  

Berikut ini adalah karakteristik kopi yang sudah di sangrai:  
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1. Coklat Muda (Light Roast) 

Selama penyangraian untuk aroma biji kopi belum terlalu tercium. Proses 

penyangraian ini biji kopi akan sedikit mengembang, dan biji kopi belum 

sepenuhnya matang atau tingkat kematangan pada biji kopi masih rendah. 

Penyangraian pada biji kopi ini memiliki warna coklat terang karena penyerapan 

panas tidak terjadi begitu lama. Warna coklat pada biji terjadi saat proses 

penyangraian pada kisaran 180ºC - 205ºC. Pecahan biji kopi pertama (First crack) 

terjadi pada suhu sekitar 205ºC dan saat pecahan pertama proses penyangraian 

bisa dihentikan. Tingkat keasaman dan kafein yang ada pada biji kopi ini cukup 

tinggi. Dan untuk cita rasa yang dihasilkan seperti aroma jeruk (citrusy), bau 

tanah (earthy), dan bau mentega (buttery). 

2. Setengah gelap (Medium Roast) 

Cita rasa yang dihasilkan pada proses roasting ini menghasilkan rasa manis 

dan aroma asap yang tercium tajam, warna yang dihasilkan berwarna hitam 

sampai berminyak dan kandungan gulanya berkarbonisasi. Pada proses 

penyangraian ini banyak digunakan untuk penyangraian biji kopi. Biji kopi yang 

dihasilkan selama prose penyangraian ini akan lebih gelap dibandingkan dengan 

pada pecahan pertama (first crack). Selama proses penyangraian biji kopi tidak 

mengeluarkan minyak pada permukaannya. Biji kopi setengah gelap ini biasa 

terjadi pada kisaran suku 210ºC dan 220ºC. Suhu penyangraian yang belum 

sampai pada pecahan kedua (second crack) tetapi sudah melewati pecahan biji 

pertama (first crack). Kafein yang dihasilkan pada suhu ini sedikit lebih rendah, 

dan aroma yang dihasilkan memiliki aroma netral, keasaman yang netral dan 

memiliki banyak rasa. 
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3. Gelap (Dark Roast) 

Warna biji kopi yang gelap ini merupakan biji kopi yang memiliki tingkat 

kematangan paling matang. Warna biji kopi ini lebih gelap dibangdingkan 

tingkat-tingkat penyangraian lainnya. Biji kopi yang gelap ini mengeluarkan 

minyak pada permukaan biji. Rasa kopi yang dihasilkan pada penyangraian ini 

pahit dan menutupi rasa khas kopi. Warna gelap pada biji kopi dihasilkan saat 

pecahan biji kedua sudah selesai dengan suku sekitar 240ºC. Kopi yang dihasilkan 

memiliki (body) kekentalan kopi yang tebal. 

Selain dari beberapa hasil yang dihasilkan selama proses penyangraian, terjadi 

juga perubahanwarna biji kopi selama penyangraian, yaitu : 

4. Awal perubahan warna 

 Proses pertama setelah biji kopi mulai disangrai, ukuran biji kopi sudah 

mulai membesar saat proses penyangraian. 

5. Coklat terang (Cinnamon roast) 

 Penyangraian biji kopi ini belum termasuk dalam pecahan biji kopi yang 

pertama (first crack) pada penyangraian ini menghasilkan cita rasa kopi dengan 

rasa asam yang tinggi dan tajam. Rasa kopi ini tidak terlalu juelas pada 

penyangraian dan biasanya diminati oleh masyarakat Amerika. 

6. New England Roast 

 Penyangraian kopi pada New England Roast menghasilkan cita rasa yang 

tidak begitu jauh berbeda dari penyangraian kopi dengan warna coklat muda. 

Tingkat keasaman pada kopi lebih mendominasi. Warna dari biji kopi selama 

penyangraian sedikit lebih coklat. Proses penyangraian selesai setelah pecahan biji 

pertama (first crack). 
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7. American Roast 

 Warna biji kopi selama penyangraian ini akan mendapatkan warna biji 

kopi yang sedikit lebih coklat dari New England Roast. Penyangraian kopi akan 

menghasilkan rasa asam dan pahit yang netral. Masyarakat Amerika Timur lebih 

menyukai dengan rasa yang dihasilkan selama proses penyangraian. 

8. City Roast 

Penyangraian biji kopi ini menghasilkan warna coklat tua dan warna biji 

kopi menjadi lebih gelap dari American Roast. Penyangraian dengan tingkatan 

City Roast termasuk penyangraian yang hampir baik untuk semua jenis biji kopi 

didunia. Penyangraian biji kopi akan menghasilkan rasa yang netral dan lembut. 

Kopi dengan level City Roast banyak disukai konsumen. 

9. Full City Roast 

Warna pada biji menjadi coklat dan sedikit gelap dari city roast. Biji mulai 

berminyak, penyangraian pada level ini menghasilkan keasaman dan rasa pahit 

yang netral, dan juga ada rasa manis. Aroma biji kopi akan mulai terasa pada prose 

penyangraian ini. dan proses penyangraian ini selesai pada pecahan kedua. 

10. Vienna Roast 

Proses penyangraian ini berada ditengah-tengah setelah pecahan biji 

kedua. Dan biji menjadi berwarna coklat tua setelah pecahan kedua. Kopi menjadi 

lebih berminyak. 

11. French Roast 

Warna biji saat penyangraian sudah mulai menghitam, penyangraian pada 

level ini cocok untuk dijdikan campuran espresso. 
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12. Full French Roast (Italian Roast) 

Penyangraian kopi hampir menghilangkan rasa asam pada biji kopi, 

tercium bau asap (smokey) dan menghilangkan karakteristik kopi. 

13. Spanish Roast 

Warna biji kopi menjadi hitam, aroma dan rasa yang dihasilkan tidak 

terlalu berbeda dengan penyangraian dengan level Full French Roast 

(Coffeland,2017). 

2.9 Kafein Kopi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Struktur molekul kafein (D’Arecca dan Budavar, 2001) 

Kafein merupakan salah satu asam hydroxycinnamic (sinamat) yang ada 

pada tanaman. Pada tanaman kopi juga terdapat asam merulic, sinapic, dan p-

coumaric. Asam hydroxycinnamic terjadi pada tanaman dengan bentuk gabungan. 

Hasil yang baik biasanya diperoleh dari hidrolisis alkali ringan, karena jika terlalu 

panas maka asam akan mengalami dekarboksilasi. (Harborne,1973) 

Kafein dalam keadaan yang murni berbentuk kristal prisma hexagonal 

yang berupa serbuk yang berwarna putih, tidak berbau dan memiliki rasa yang 

sedikit pahit. Kafein tidak begitu memberikan pengaruh besar terhadap aroma 

kopi. Kafein mencair  pada suhu 235 - 237ᵒC (Wilson dan Gisvold dalam Grace, 

Henrica Agustina.2017). 
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Sifat kimia kafein merupakan basa lemah, tidak berbentuk garam yang 

stabil dan denganasam mineral segera terhidrolisa dalam air. Kelarutan kafein 

dalam air akan meningkatdengan adanya asam organik seperti benzoat, salisilat, 

sinamat atau sitrat. Karena itubentuk campuran ini sering ditemui dalam sediaan 

farmasi (Clarke, 1971). 

Mekanisme kerja kafein pada sel saraf berkontribusi pada efek kafein 

tersebut.Aktivitas sel saraf dipengaruhi oleh senyawa adenosin. Adenosin adalah 

senyawanukleotida yang berfungsi mengurangi aktivitas sel saraf saat menempel 

pada seltersebut. Senyawa kafein juga menempel pada reseptor yang sama tetapi 

tidakmemperlambat aktivitas sel saraf sebaliknya menghalangi adenosin untuk 

berfungsi.Kafein mengikat senyawa adenosin di otak, sehingga dampaknya 

aktivitas otakmeningkat dan menyebabkan hormon efinefrin atau adrenalin 

disebar. Hormon tersebutakan menaikkan detak jantung, meninggikan tekanan 

darah, menambah penyalurandarah ke otot-otot, dan mengeluarkan glukosa dari 

hati (Kuschingsky dan Lullman,1973) 

2.9.1 Uji kualitatif Kafein Metode Parry 

Sejumlah zat dilarutkan dalam alkohol, kemudian ditambahkan reagen 

parry dan ammonia encer. Larutan berwarna biru tua/hijau menyatakan terdapat 

kafein (DepKes, 1995).  

2.10 Penilaian Cita Rasa Kopi (Cupping Kopi) 

Cara penyajian kopi pada awalnya dengan melakukan pemetikkan pada 

biji kopi, kemudian disangrai sampai coklet gelap atau hitam dan kemudian 

dihaluskan lalu menghasilkan aroma dan rasa yang khas mulai dari yang 
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berbentuk bubuk halus kasar dan berakhir pada secangkir gelas yang dapat 

dinikmati (Crozier,2012). 

Cita rasa merupakan gabungan dari aroma dan rasa. Flavor pada kopi 

dipengaruhi kandungan senyawa volatil yang dimiliki dan dikeluarkan oleh kopi 

pada saat diseduh. Menurut Sage (2015), hal-hal yang mempengaruhi cita rasa 

dari kopi adalah kualitas kopi, teknik penyeduhan, suhu, tingkat kehalusan bubuk 

kopi, waktu, dan air.  

Uji cita rasa (Cupping) kopi sudah dikenal pada pertengahan abad ke 19 di 

San Fransisco. Selain itu adapun beberapa yang diuji untuk mengetahui 

karakteristik kopi yaitu fragrance (bau kering kopi), aroma, flavor (bau khas 

kopi), body (kekentalan), acidity (rasa asam), aftertaste (kesan rasa), sweetnes 

(rasa manis), balance (keseimbangan rasa dan aroma) , clean cup (kopi yang 

bersih), uniformity (konsistenan rasa), overall (keseluruhan) dan deffects (enak 

atau tidak enaknya rasa yang dihasilkan) (Coffeland Indonesia, 2017).  

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai dari beberapa karakteristik 

penilaian metode cupping kopi (gambar 14), adalah : 

  

Gambar 14. Cupping Scoresheet dari Standar Specialty Coffee Association of 

America (SCAA) (Masdakaty, 2015) 
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1.  Aroma (fragrance) : untuk aroma dari kopi yang akan dibaui yaitu bau kering 

dari biji kopi yang belum diseduh tetapi sudah digiling halus dan juga bau basah 

dari biji kopi yang sudah diseduh. 

2. Flavor : digunakan untuk menerjemahkan apa yang sudah tercium dari kopi 

tadi terdeteksi oleh lidah atau tidak. Untuk flavor dapat dilakukan bersamaan 

dengan aroma, acidity dan after taste. 

3. After taste : ini terdeteksi saat seruputan pertama minum kopi, hal ini akan 

terasa seperti ada rasa yang tertinggal didalam pangkal lidah atau saat ditelan 

rasanya hanya lewat saja dan untuk menilainya semakin sedikit rasa yang 

tertinggal maka semakin bagus nilainya. 

4. Acidity : proses merasakan asam tidaknya suatu kopi saat menyeruput. 

5. Body : body yang dimaksud yaitu tebal atau ringannya kopi saat sudah 

diseruput. Dan penilaian sendiri jika bodynya tebal maka nilai yang akan 

diberikan harus lebih besar. Dan untuk body sendiri dapat diberikan jika tidak 

terlalu menyukai kopi maka tidak terlalu bisa membedakan apakah kopi itu body 

itu kental atau tipis.  

6. Balance : keseimbangan penilaian seperti flavor, after taste, dan body. Dan 

jika dirasa tidak balence atau kurang salah satu dari semua rasa yang ikut 

tercampur makan nilai yang diberikan rendah. 

7. Sweetnes : pada kopi juga memiliki rasa yang manis, tetapi rasa manis yang 

ditimbulkan berbeda dengan rasa manis sukrosa. 

8. Clean cup : Penilaian dilakukan bersamaan dengan after taste. 

9. Uniformity : keseragaman antara gelas satu dengan lainnya. 

10.  Over all : penilaian keseluruhan dari semua karakteristik yang sudah dinilai. 
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11. Defects : defect disini lebih kepada rasa dan aroma yang ditimbulkan dari 

kopi itu. 

 Untuk melakukan metode cupping sendiri ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan  yaitu  proses cupping. Hal ini ditujukan supaya saat melakukan 

metode cupping rasa dan aroma yang timbulkan tidak terlalu tawar atau bahkan 

terlalu kental. Untuk melakukan cuping, kopi ditimbang dengan berat 8  gram dan 

takaran air yang diberikan kedalam gelas 150 ml dengan suhu 90-95ᵒC. Kemudian 

kopi yang akan ditaste rasa dan aroma dibiarkan selama 4 menit dan tidak 

dicampurkan dengan gula sama sekali selama proses cupping. Hal ini dilakukan 

supaya tidak merusak cita rasa dari kopi itu sendiri (Coffeeland Indonesia, 2017). 

 

Gambar 15. Bentuk form untuk penilaian dari metode cupping kopi 

Sumber: Sexton, 2017 


