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III. METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Pangan, Jurusan 

Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah 

Malang dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan Oktober 2019. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alumunium foil, blender, 

bitol kaca, buret, cawan petri, color reader Konica Minolta Cr10, corong, 

desikator Glaswerk Wertheim 6132, gelas beaker 250 ml, gelas ukur, kertas 

saring, kompor, kuvet, labu ukur, mesin electric grinder, mesin Gene Café 

roaster, muffle (tanur tinggi), oven WTC Binder 7200 tipe E53 no. 89749, 

penyaring, pH meter, plastik klip, pipet ukur, pipet tetes, rak penyangga, 

spectrophotometer UV-Visible tipe UV-1800 (Shimadzu), tabung reaksi, 

thermometer, timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413. 

 3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kopi robusta diperoleh 

dari Gunung Kawi, berwarna merah penuh menunjukan kematangan buah yang 

cukup masak. Bahan kimia didapatkan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Pangan yaitu aquades, buffer, CaCO₃ dan klorofom. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitan ini dilaksanakan dengan satu tahap. Penelitian ini menggunakan 

metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor. Faktor I 

adalah suhu penyangraian. Faktor II adalah lama penyangraian. Sehingga terdapat 
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Sembilan kombinasi tiap kombinasi diulang tiga kali ada pun percobaan sebagai 

berikut :  

Faktor I adalah suhu penyangraian kopi, terdiri atas:  

S1  : suhu penyangraian kopi 150°C (light roast)  

S2  : suhu penyangraian kopi 200°C (medium roast)  

S3  : suhu penyangraian kopi 250°C (dark roast)   

Faktor ke II adalah lama penyangraian kopi, terdiri atas:  

H1   : lama penyangraian kopi 15 menit 

H2 : lama penyangraian kopi 20 menit 

H3 : lama penyangraian kopi 25 menit  

Tabel 8. Matrix Suhu Penyangraian dan Lama Penyangraian 

Suhu Penyangraian 

Lama Penyangraian 

H1 H2 H3 

S1 S1H1 S1H2 S1H3 

S2 S2H1 S2H2 S2H3 

S3 S3H1 S3H2 S3H3 

Keterangan: 

S1H1 : suhu penyangraian kopi 150°C (light roast) dan lama penyangraian kopi 

15 menit, 

S1H2 : suhu penyangraian kopi 150°C (light roast) dan lama penyangraian kopi 

20 menit 

S1H3 : suhu penyangraian kopi 150°C (light roast) dan lama penyangraian kopi 

25 menit 
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S2H1 : suhu penyangraian kopi 200°C (medium roast) dan lama penyangraian 

kopi 15 menit 

S2H2 : suhu penyangraian kopi 200°C (medium roast) dan lama penyangraian 

kopi 20 menit 

S2H3 : suhu penyangraian kopi 200°C (medium roast) dan lama penyangraian 

kopi 25 menit 

S3H1 : suhu penyangraian kopi 250°C (dark roast) dan lama penyangraian kopi 

15 menit 

S3H2 : suhu penyangraian kopi 250°C (dark roast) dan lama penyangraian kopi 

20 menit 

S3H3 : suhu penyangraian kopi 250°C (dark roast) dan lama penyangraian kopi 

25 menit 

3.4 Pengolahan Pascapanen Buah Kopi  

Pengolahan pascapanen buah kopi pertama dilakukan proses pensortiran 

basah terlebih dahulu. Kopi dilakukan pengkulitan kulit buah, kemudian kopi 

dijemur dibawah terik matahari dan didapatkan kopi black-honey. Setelah 

didapatkan kopi black honey yang kering dilakukan pengupasan kulit tanduk 

dengan menggunakan metode manual didapatkan kopi beras. Penyangraian kopi 

beras dilakukan dengan mesin roasting menggunakan tiga macam suhu 

penyangraian yang berbeda yaitu suhu penyangraian 150°C (light roast), suhu 

penyangraian kopi 200°C (medium roast) dan suhu penyangraian kopi 250°C 

(dark roast). Dan estemasi waktu yang di gunakan setian suhu tersebut 

menggunakan lama waktu penyangraian, yakni 15 menit, 20 menit dan 25 menit. 

Setelah itu dilakukan penggilingan kopi dan dilakukan uji kualitas. 
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Gambar 17. Diagram Alir Proses Pengolahan Kopi Dengan Teknik Black Honey  
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Gambar 18. Diagram Alir Proses Penyeduhan Kopi Dengan Teknik Black Honey  

3.5 Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan yang dilakukan terdiri dari beberapa aspek yang 

menentukan kualitas dari kopi menyesuaikan dengan Standart Nasional Indonesia 

(SNI). Parameter analisa kimia yaitu meliputi kadar air, kadar abu, kadar kafein, 

pH, tekstur dan analisis organoleptik meliputi aroma, rasa, after taste dan 

kekentalan (body). 

3.5.1 Analisa Kadar Air Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997) 

a. Kurs porselen dikalibrasi dengan cara dikeringkan dalam oven selama 30 

menit pada suhu 100oC, lalu didinginkan di dalam desikator dan ditimbang. 
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b. Sebanyak 1- 2 gram sampel ditimbang, dimasukkan ke dalam kurs porselen 

yang telah dikalibrasi dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105-110oC 

selama 3-5 jam tergantung bahan yang digunakan. 

c. Didinginkan di dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

d. Setelah diperoleh hasil penimbangan pertama, kurs porselen yang berisi 

sampel tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit, setelah itu didinginkan 

dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

e. Kurs porselen ditimbang kembali hingga diperoleh berat konstan. 

f. Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

Kadar Air (%) = Berat awal-berat akhir / berat sampel x 100 % 

3.5.2 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

a. Kurs porselen dikalibrasi dengan cara dikeringkan dalam oven selama 30 

menit pada suhu 1000C, lalu didingikan di dalam desikator dan ditimbang. 

b. Bahan dihaluskan dan ditimbang 2 gram, kemudian dimasukkan pada kurs 

porselen yang telah diketahui beratnya 

c. Diabukan dengan muffle pada suhu 500-6000C selama 3 sampai 5 jam. 

d. Muffle dimatikan dan ditunggu hingga dingin (suhu dan tekanan sama dengan 

lingkungan di luar muffle), dipanaskan dalam oven selama 15 menit. 

e. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang sebagai berat akhir 

f. Kadar abu dihitung dengan rumus: 

Kadar abu (%) = berat akhir-berat cawan kosong/ berat sampel x 100% 
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3.5.3 Analisa Kadar Kafein Metode Spektrofotometer UV-VIS  

a. Membuat Larutan Baku Kafein 

a. Menimbang kafein sebanyak 250 mg, masukkan ke dalam erlenmeyer dan 

larutkan dengan akuades panas secukupnya, kemudian masukkan ke dalam 

labu takar. 

b. Mengencerkan dengan akuades hingga garis tanda dan homogenkan. 

c. Mengambil larutan standar kafein sebanyak 2,5 mL, masukkan ke dalam 

labu takar kemudian encerkan dengan akuades hingga garis tanda dan 

homogenkan. 

a. Penentuan Panjang Gelombang 

a. Mendeteksi absorbansi larutan standar pada rentang gelombang 250-300 

nm dengan menggunakan instrument spektrofotometer UV-Vis. 

b. Selanjutnya membuat kurva standar yang menghubungkan absorbansi 

dengan konsentrasi dari masing-masing larutan standar. 

b. Pembuatan Kurva Standar 

a. Membuat larutan standar dengan mengambil 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 

mL dari larutan standar kafein 2,5 mL/25 mL yang kemudian encerkan 

lagi ke dalam 5 mL akuades. Konsentrasi larutan standar yang diperoleh 

berturut-turut adalah 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mg/L. 

c. Penentuan Kadar Sampel 

a. Membaca absorbansi dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

275 nm dengan blanko serapan akuades. 

b. Menghitung jumlah kafein dari angka serapan masing-masing. 
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d. Uji Kuantitatif Kafein 

a. Menimbang bubuk kopi 1 gram, masukkan ke dalam erlenmeyer dan 

tambahkan 150 mL akuades panas daniaduk. 

b. Menyaring larutan kopi panas melalui corong dengan kertas saring ke 

dalam erlenmeyer. 

c. Memasukkan CaCO3 sebanyak 1,5 gram dan larutan kopi ke dalam corong 

pisah lalu ekstraksi sebanyak 4 kali, masing-masing dengan penambahan 

25 mL kloroform. 

d. Mengambil lapisan bawahnya, kemudian ekstrak (fase kloroform) 

diuapkan dengan rotary evaporator hingga kloroform menguap 

seluruhnya. 

e. Memasukkan ekstrak kafein bebas pelarut ke dalam labu takar. 

f. Mengencerkan dengan akuades hingga garis tanda dan homogenkan. 

g. Menentukan kadarnya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 275 nm. 

Kadar kafein dalam sampel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Kadar kafein (mg/g) = Konsentrasi (mg/L) x Volume (L) x Fp 

Berat sampel (g)   

 

3.5.4 Analisa pH (Badan Standarisasi Nasional, 2004) 

a. Siapkan alat pH dan nyalakan 

b. Bersihkan elektroda pH menggunakan aquades dan keringkan dengan 

menggunakan tisu 

c. Celupkan elektroda pH pada larutan buffer untuk kalibrasi 
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d. Bilas elektroda menggunakan aquades dan keringkan menggunakan tisu lalu 

gunakan elektroda untuk mengukur sampel yang akan diuji. 

3.5.5 Analisa Organoleptik Rasa 

Pengamatan untuk uji organoleptik rasa dilakukan dengan metode Hedonic 

Scale Test. Kopi Black Honey bubuk dengan perbedaan suhu dan lama waktu 

penyangraian disajikan secara acak dengan kode tertentu. Kemudian panelis 

diminta untuk memberikan penelitian terhadap rasa berdasarkan dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam skor dari 1-9 

dengan urutan sebagai berikut: 

1 = amat sangat tidak enak 

2 = sangat tidak enak 

3 = tidak enak 

4 = agak tidak enak 

5 = netral 

6 = agak enak 

7 = enak 

8 = sangat enak 

9 = amat sangat enak 

3.5.6 Analisa Organoleptik Aroma 

Pengamatan untuk uji organoleptik aroma dilakukan dengan metode 

Hedonic Scale Test. Kopi Black Honey bubuk dengan perbedaan suhu dan lama 

waktu penyangraian disajikan secara acak dengan kode tertentu. Kemudian 

panelis diminta untuk memberikan penelitian terhadap aroma berdasarkan dengan 
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kriteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam skor dari 

1-9 dengan urutan sebagai berikut:  

1 = amat sangat tidak kuat 

2 = sangat tidak kuat 

3 = tidak kuat 

4 = agak tidak kuat 

5 = netral 

6 = agak kuat 

7 = kuat 

8 = sangat kuat 

9 = amat sangat kuat 

3.5.7 Analisa Organoleptik After Taste 

Pengamatan untuk uji organoleptik after taste dilakukan dengan metode 

Hedonic Scale Test. Kopi Black Honey bubuk dengan perbedaan suhu dan lama 

waktu penyangraian disajikan secara acak dengan kode tertentu. Kemudian 

panelis diminta untuk memberikan penelitian terhadap after taste berdasarkan 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam 

skor dari 1-9 dengan urutan sebagai berikut: 

1 = amat sangat tidak kuat 

2 = sangat tidak kuat 

3 = tidak kuat 

4 = agak tidak kuat 

5 = netral 

6 = agak kuat 
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7 = kuat 

8 = sangat kuat 

9 = amat sangat kuat 

3.5.8 Analisa Organoleptik Kekentalan (body) 

Pengamatan untuk uji organoleptik kekentalan (body) dilakukan dengan 

metode Hedonic Scale Test. Kopi Black Honey bubuk dengan perbedaan suhu dan 

lama waktu penyangraian disajikan secara acak dengan kode tertentu. Kemudian 

panelis diminta untuk memberikan penelitian terhadap kekentalan (body)  

berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian panelis 

dinyatakan dalam skor dari 1-9 dengan urutan sebagai berikut: 

1 = amat sangat tidak kental 

2 = sangat tidak kental 

3 = tidak kental 

4 = agak tidak kental 

5 = netral 

6 = agak kental 

7 = kental 

8 = sangat kental 

9 = amat sangat kental 

3.5.9 Analisa Data 

Pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 

ragam  Analysis of Variance (ANOVA) dengan uji F pada taraf 5 %. Apabila 

terjadi berbeda nyta atau interaksi pada masing-masing perlakuan maka data yang 
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diperoleh akan dilanjutkan dengan uji pembeda menggunakan uji Duncan 

Mutliple Range Test (DMRT) (De garmo et al, 1984). 

 


