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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah penghasil kopi 

terbesar di Jawa Timur. Produksi kopi di Banyuwangi mengalami peningkatan dari 

tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak 9.785 ton (BPS, 2019). Daerah penghasil 

kopi tersebar di beberapa wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 mdpl (GIS 

Banyuwangi,2020). Iklim rata-rata curah hujan berkisar antara 1750 sampai 2000 

mm/tahun, secara administratif  kopi glennevis dan malangsari terletak pada 2 

kecamatan yang berdekatan yaitu Kalibaru dan Glenmore sedangkan kopi telemung 

dan gombengsari terletak pada Kecamatan Kalipuro (R. M. Sari, 2015). Budidaya 

tanaman kopi di Banyuwangi sesuai dengan syarat tumbuh tanaman kopi yaitu pada 

ketinggian minimal 400 mdpl untuk jenis robusta (Suwarto, Octavianty, dan 

Hermawati, 2014). Kondisi lingkungan tumbuh kopi di setiap daerah sentra 

produksi beragam sehingga menghasilkan kualitas dan citarasa yang berbeda antara 

satu dengan lainnya (Anggita, Soetriono, dan Kusmiati, 2018). Permintaan kopi 

berkualitas dengan cita rasa yang diminati konsumen dapat meningkatkan konsumsi 

kopi (Nugroho, Lumbanbatu, dan Rahayoe, 2009). 

Kopi robusta menjadi salah satu jenis kopi yang banyak dikonsumsi dan 

dibudidayakan (Tarigan, Pranowo, dan Iflah, 2015). Menurut ketua AEKI (Asosiasi 

Eksportir Kopi Indonesia) permintaan kopi dalam negeri meningkat sepanjang 

tahun 2019 sebesar 8-10%. Hal tersebut diperkuat oleh data dari International 

Coffee Organitation (ICO) konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2017 - 2018 

yaitu sebesar 4.700 bungkus atau 282 kg lebih banyak dari tahun 2013 - 2014 

sebesar 4.167 bungkus atau 250 kg.  Konsumsi kopi yang meningkat disebabkan 

oleh meningkatnya taraf hidup dan pergeseran gaya hidup masyarakat di Indonesia 

dan telah mendorong terjadinya pergeseran dalam pola konsumsi kopi khususnya 

pada kaula muda (Santoso, Riana, dan K., 2013). Kopi robusta memiliki aroma dan 

cita rasa paling kuat diantara jenis kopi lainnya (Nurhayati, 2017).
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Kualitas dan citarasa kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, varietas, 

agroekologi (jenis tanah, elevasi, iklim, pemupukan), dan pengolahan (Davrieux et 

al., 2008; Franca, Oliveira, Mendonc, dan Silva, 2005; Joët et al., 2010). Proses 

pengolahan tersebut meliputi cara menyangrai, cara mencampur dengan bahan 

lainnya, serta cara menyeduh (Rahardjo, 2012).  Selain itu, kualitas bubuk kopi 

salah satunya dapat dilihat dari sifat kimia yang meliputi kadar air, tingkat 

keasaman (pH) dan kandungan kimia dalam bubuk kopi tersebut (Edowai dan 

Tahoba, 2018).  

Kajian mengenai kualitas varietas kopi robusta yang dihasilkan di 

Banyuwangi belum pernah dilakukan sebelumnya, khususnya pada kadar air, kadar 

kafein dan citarasa. Umumnya para peneliti hanya berfokus kepada aspek produksi 

(Anggita et al., 2018), pemasaran (Imaniar dan Wahudiono, 2018). Penelitian 

serupa juga dilakukan oleh Imaniar dan Wahudiono (2018), dan ekonomi sosial 

(Fitri, 2011). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas berbagai jenis kopi 

robusta yang ada di Banyuwangi. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi atau rujukan bagi masyarakat umum maupun 

peneliti selanjutnya untuk mengetahui kualitas pada berbagai jenis kopi robusta di 

Banyuwangi. Hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai sumber 

informasi dalam bentuk poster. Media dipilih karena sasaran dari penelitian ini 

adalah masyarakat umum. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang  “Analisis Kualitas Jenis Kopi Robusta di Banyuwangi 

Sebagai Sumber Belajar Biologi”.  

 

1.2 Rumusan masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

antara lain sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah kualitas berbagai varietas kopi robusta yang ditanam di  

.Banyuwangi?  

1.2.2 Bagaimana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi?  

  



3 
 

 
 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1  Untuk mengetahui kualitas jenis kopi robusta di Banyuwangi. 

1.3.2  Untuk mengetahui hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 

1.4.1  Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau informasi 

ilmiah bagi peneliti selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang 

berkenaan dengan  kualitas pada kopi. Hal ini sangat berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum.  

1.4.2  Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan peneliti terkait 

kualitas kopi. Serta juga dapat membantu masyarakat ataupun konsumen kopi untuk 

mengetahui kualitas kopi maupun kandungan yang ada dalam kopi. Sehingga dapat 

memberikan informasi atau masukan kepada masyarakat sekitar mengenai kualitas 

jenis kopi robusta di Banyuwangi.  

 

1.5 Batasan Masalah  

1.5.1   Penelitian ini menggunakan sampel berupa biji kopi robusta yang ditanam 

di perkebunan kopi daerah Telemung, Gombengsari, Glenmore, dan 

Kalibaru Banyuwangi. 

1.5.2   Varietas kopi robusta terdiri dari varietas telemung, gombengsari, glennevis 

dan malangsari.  

1.5.3 Uji yang digunakan untuk melihat kandungan kafein berupa uji 

spektrofotometer UV. 

1.5.4   Uji cita rasa kopi dianalisis menggunakan uji organoleptik. 

1.5.5   Kadar air pada kopi diukur dengan menggunakan metode oven. 

 

1.6 Definisi Istilah  

Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan pada proposal ini antara lain:  
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1.6.1  Kopi Robusta 

  Kopi robusta merupakan salah satu jenis kopi dengan cita rasa pahit yang 

kuat dan memiliki kadar kafein tinggi (Hamdan dan Sontani, 2018). 

1.6.2  Cita Rasa (Cupping) 

Metode cupping kopi merupakan metode yang digunakan untuk menilai cita 

rasa kopi, karena setiap jenis kopi memliki karakteristik yang berbeda 

(Yulia, 2018). 

1.6.3  Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu sifat fisik yang akan mempengaruhi mutu 

kopi, berkaitan dengan daya simpan untuk mencegah perubahan warna, 

tumbuhnya jamur dan mikroorganisme lainnya (Novita, Syarief, Noor, dan 

Mulato, 2010). 

1.6.4  Kafein 

Kafein adalah salah satu jenis alkaloid yang banyak terdapat dalam biji kopi, 

daun teh, dan biji cokelat (Fajriana dan Fajriati, 2018). 

 

 


