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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kopi adalah salah satu bahan minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan terus 

berkembang. Pada umumnya kopi banyak dikonsumsi sebagai sumber kafein. (Mitchell et al., 

2014; Spinelli et al., 2017). Konsumsi kopi banyak dilakukan oleh orang muda dengan usia 

produktif (Hewlett & Smith, 2006; Martyn et al., 2018; Tran et al., 2016). Kualitas dari secangkir 

kopi dapat ditentukan dari kadar kafein yang terkandung serta derajat keasaman dari kopi 

tersebut.  

Kafein dan derajat keasaman adalah dua hal yang ikut membedakan kualitas dari secangkir kopi. 

Kafein sebagai salah satu komponen yang memberikan cita rasa pahit pada kopi (Blumberg et 

al., 2010), sedangkan derajat keasaman memberikan cita rasa masam pada kopi. Kafein 

dikonsumsi karena efeknya yang mengurangi rasa kantuk dan letih. Meskipun demikian 

konsumsi kafein yang tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mulai dari 

penyerapan kalsium, kardiovaskular hingga mempengaruhi perilaku seseorang (Heckman et al., 

2010). Selain dari kafein, derajat keasaman dari kopi terbentuk dari asam-asam yang terkandung 

dalam kopi baik volatil dan non-volatil. Asam-asam ini berkontribusi terhadap flavor yang 

diberikan pada kopi tersebut (Sunarharum et al., 2014) 

Sebuah kopi yang baik memiliki kadar kafein yang tidak teralu tinggi dan derajat asam yang 

teralu rendah. Konsumsi kopi dengan kadar kafein yang tinggi dan derajat asam yang rendah 

dapat menyebabkan masalah pada pencernaan terutama pada sekresi asam lambung (Rubach et 

al., 2008). Konsumsi kafein memiliki dua sisi yang saling bersebrangan. Di satu sisi kafein 

memiliki dampak yang negatif seperti gangguan saraf, peredaran darah, hingga sifatnya yang 

adiktif (Wikoff et al., 2017). Disisi lain, kafein juga memberikan dampak-dampak positif dimana 

dapat membantu metabolisme, sebagai sumber antioksidan, dan lain-lain (Heckman et al., 2010). 

Secangkir kopi seduh (±250 ml) terkandung sekitar 102-200 mg kafein (CSPI, 2007). Nilai pH 

dari kopi berkisar antara 5-6, bila kopi teralu asam maka kopi tersebut dapat dicurigai terdapat 

kerusakan (Karpinska et al., 2017). Untuk mendapatkan hasil seduhan kopi yang baik atau 

optimal maka penelitian dan perkembangan dari kopi akan terus berkembang. 

Penelitian dari kopi terus berkembang seiring dengan berkembangnya trend dari konsumsi kopi. 

Hal ini ditunjukan dengan banyaknya jurnal review yang telah diterbitkan. Dari jurnal review 
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yang telah diterbitkan, banyak yang membahas mengenai flavor (Grosch, 1998; Lee et al., 2015; 

Roy, 1992; Sunarharum et al., 2014) dan aroma (de Roos, 2006; Serra et al., 2015). Penelitian 

pada kadar kafein sebagai topik pembahasan utama lebih banyak dilakukan dalam dampak bagi 

kesehatan dan pola konsumsi dari kafein.  

Mengetahui faktor yang mempengaruhi kadar kafein dan derajat keasaman pada kopi merupakan 

hal yang cukup penting. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi kadar kafein dan derajat 

keasaman dari kopi, kontrol variabel yang akan berpengaruh dalam sebuah penelitan akan 

semakin mudah. Selain dalam penelitian, mengetahui faktor-faktor tersebut dapat digunakan 

sebagai dasar pengembangan metode penyeduhan kopi yang baru.  

1.2. Tinjauan Pustaka dan Review Terdahulu  

1.2.1. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.1 Kafein 

 

 

Gambar 1. 1,3,7-trimethylxanthine (C8H10N4O2) 

Sumber: Cazeneuve et al. (1994) 

 

Kafein (1,3,7-trimethylxanthine) adalah salah satu komponen aktif yang terkandung dibeberapa 

produk minuman dan makanan, namun umumnya ditemukan pada kopi dalam konsentrasi yang 

tinggi (Fujioka & Shibamoto, 2008; Lee et al., 2009). Senyawa kafein banyak ditemukan pada 

tumbuhan kopi mulai dari daun hingga yang tertinggi terkandung dalam buah dan biji kopi 

(Ashihara & Crozier, 2001; Wright, 2013). Kafein sendiri menurut Martyn et al, (2018) 

merupakan salah satu senyawa adiktif yang paling banyak dikonsumsi. Dalam 150ml kopi 

seduhan ditemukan kafein dengan rata-rata antara 74-83mg kafein (Barone & Roberts, 1996).  



3 

 

Menurut Wikoff et al, (2017) mengkonsumsi kafein secara berlebihan dapat berdampak pada 

tulang dan absorbsi kalsium, mempengaruhi kerja jantung, perubahan perilaku, dan dapat 

bersifar racun apabila dikonsumsi melebihi batas wajar. Secara garis besar konsumsi kafein pada 

level 400mg/ hari untuk orang dewasa, 300 mg/ hari untuk ibu hamil, dan 2,5 mg/kg/ hari untuk 

anak-anak dan orang tua tidak memberikan efek samping negatif dari kafein. Menurut Heckman, 

Weil, & de Mejia (2010) kafein umumnya akan memberikan dampak langsung pada sistem saraf 

dan memberikan efek menghilangkan kantuk dan lelah, namun kafein juga sedikit berdampak 

pada kenaikan tekanan darah serta peningkatan konsentrasi plasma darah serta kolesterol tetapi 

tidak berhubungan dengan penyakit darah tinggi. Di beberapa negara diterapkan standar berbeda-

beda terhadap konsumsi kafein. Oleh FDA (Amerika Serikat) batas kandungan kafein pada 

minuman maksimal sebanyak 200ppm untuk minuman 350ml. Di Australia, batas produk 

minuman mengandung kafein sekitar 145 mg/L atau 200 mg/kg. Di Korea, batas kafein yang 

dikonsumsi untuk orang dewasa kurang dari 400 mg, ibu hamil 300 mg dan anak-anak 2.5 mg/kg 

per berat badan anak; sedangkan di Taiwan batas konsumsi kafein sebesar 320 mg/L (Heckman 

et al., 2010). Standar untuk di Indonesia sendiri menurut BPOM adalah 50 mg per konsumsi atau 

maksimal 150 mg/ hari (Anonim, 2015) Dalam hal organoleptik, kafein merupakan salah satu 

senyawa yang berkontribusi dalam rasa pahit pada kopi (Blumberg et al., 2010).  

1.2.1.2 Derajat keasaman 

Derajat keasaman adalah nilai dari aktivitas ion H+ dalam senyawa asam. Derajat keasaman 

biasanya dilambangkan sebagai pH yang merupakan notasi derajat keasaman yang berdasarkan 

logaritma 10 dari konsentrasi ion H+ (DiBartola & DiBartola, 2012). Dalam kopi tedapat dua 

jenis asam volatil dan non-volatil. Asam non-volatil pada kopi secara garis besar terdiri dari 

asam klorogenat (CGA), sitrat, malat, dan kuinat. Asam volatil yang paling banyak terkandung 

dalam kopi adalah asam format dan asetat. (Folmer, 2012; Fuse et al., 1997). Proses 

pembentukan asam-asam ini dapat terbentuk melalui proses pasca panen, namun juga dapat 

terbentuk atas reaksi mailard selama proses pemanggangan (Folmer, 2012; Davídek et al, 2006). 

Asam utama pada kopi yang akan mempengaruhi derajat keasamannya adalah asam klorogenat. 

Asam klorogenat memiliki persentase terbesar dalam biji kopi yaitu sebesar 6.7-9.2% pada 

arabika dan 7.1- 12.1% robusta dari berat kering biji kopi (Folmer, 2012). Keasaman dari kopi 

dipengaruh oleh kematangan dari biji kopi, proses pengolahan pasca panen terutama pada proses 
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fermentasi biji kopi, dan pada proses pemanggangan (Cheng, Furtado, Smyth, & Henry, 2016; 

Davídek et al., 2006; L. W. Lee et al., 2015; Sunarharum et al., 2014). Dalam proses reaksi 

mailard terjadi sintesis asam asetat dan format yang akan menurunkan pH pada fase awal 

pemanggangan (Davídek et al., 2006). Asam-asam volatile dan non-volatil yang terbentuk 

selama proses pengolahan biji hijau dan pemanggangan dari kopi akan mempengaruhi rasa dan 

aroma pada kopi (Sunarharum et al., 2014). 

1.2.1.3 Proses Pengolahan Biji Kopi 

Proses yang panjang dilalui oleh biji kopi sebelum dapat dikonsumsi memungkinkan terjadinya 

banyak perubahan baik secara fisik maupun kimiawi pada biji kopi. Pada awalnya setelah biji 

kopi dipanen, biji kopi akan dipisahkan sesuai dengan kualitas dan tingkat pemanggangan dari 

buah kopi tersebut. Kemudian, biji kopi tersebut akan mengalami proses lanjutan baik pencucian 

kering (dry processing) atau basah (wet processing). Selain dari 2 cara pemrosesan yang sering 

digunakan, ada beberapa metode lain seperti penggabungan (semi washed) dan penggunaan 

proses fermentasi baik dengan mikroorganisme (moonsoning) maupun dengan menggunakan 

pencernaan hewan seperti luwak (digestive bio-processing) (Sunarharum et al., 2014).  Tahap 

selanjutnya dari pemrosesan kopi adalah pemanggangan. Kopi akan dipaparkan dengan sumber 

panas untuk mengurangi kadar air didalamnya, kemudian dilanjutkan dengan proses 

penggilingan biji kopi agar menghasilkan kopi dalam bentuk bubuk. Dari hasil kopi bubuk inilah 

kemudian yang biasa dijual di pasaran yang kemudian siap untuk diseduh (Esquivel & Jiménez, 

2012).  

1.2.2. Review Terdahulu 

Kafein dan asam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh kafein dan asam dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 1. Proses pengolahan, gen, 

lingkungan, dan reaksi mailard yang akan menurunkan pH pada proses pemanggangan. Gen 

mempengaruhi kadar kafein dan asam pada kopi melalui sifat yang diturunkannya, hal yang 

paling jelas terlihat dari perbedaan kandungan dari dua varietas. Lingkungan mempengaruhi 

melalui ketinggian dan intensitas cahaya (Cheng et al., 2016). Proses pengolahan yang 

diantaranya adalah fermentasi, pemanggangan, penggilingan, dan penyeduhan. Pada proses 

pengolahan biji hijau terjadi fermentasi dimana fermentasi ini akan mempengaruhi kadar asam 

pada kopi (Lee et al., 2015). Pada proses pemanggangan, penggilingan, dan penyeduhan belum 
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terangkum dalam sebuah review. Reaksi mailard yang juga terjadi dalam proses pemanggangan 

telah dibahas dalam sebuah review. Reaksi mailard ini selain dipengaruhi oleh substrat, reaksi 

mailard juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya (Martins et al., 2001). 

Asam dan kafein juga mempengaruhi beberapa hal seperti kualitas kopi dan kesehatan. Kualitas 

dari kopi diwakilkan oleh flavor pada kopi. Flavor sendiri terdiri dari dua bagian yaitu rasa dan 

aroma. Kafein akan memberikan rasa pahit pada kopi sedangkan asam akan memberikan rasa 

asam pada kopi (Sunarharum et al., 2014). Asam juga berpengaruh pada aroma pada flavor kopi 

melalui kehadiran asam-asam volatile (Dulsat-Serra et al., 2015). 

1.2.2.1 Pengaruh Gen dan Lingkungan  

Sebuah review terdahulu dengan judul “Influence Of Genotype And Environment On Coffee 

Quality” oleh Cheng et al, (2016) membahas mengenai pengaruh gen dan lingkungan terhadap 

kafein, trigonelline, asam klorogenat, sukrosa, serta kandungan lemak pada biji kopi. Review ini 

fokus membahas mengenai pengaruh gen dan lingkungan terhadap metabolisme kopi yang akan 

mempengaruhi kualitas ataupun sintesis beberapa senyawa yang telah disebutkan sebelumnya. 

Selain metabolisme, dalam review ini dirangkum pula mengenai metode analisis pengaruh gen 

dan lingkungan serta limitasi dari penelitan pengaruh gen dan lingkungan. Berikut adalah 

ringkasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kafein dan asam pada kopi menurut 

literature tersebut. 

Kadar kafein dalam kopi akan dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Kadar kafein dari varietas 

robusta lebih tinggi dari varietas arabika. Dalam hal lingkungan, kafein dipengaruhi oleh 

ketinggian tempat penanaman dan intensitas cahaya. Semakin tinggi tempat penanaman kopi 

maka akan menghasilkan kadar kafein yang lebih tinggi, sebaliknya semakin tinggi intensitas 

matahari yang didapat maka akan semakin kecil kadar kafeinnya. Kafein yang terkandung dalam 

kopi merupakan hasil dari proses biosintesis pada kopi. Dimulai dari pertumbuhan biji kopi 

muda dimana terjadi proses biosintesis melalui tiga tahap metilasi (methylation steps - S-

adenosyl-methionine, “SAM”) dan satu tahap nukleosida (pelepasan ribose) yang dikatalis oleh 

enzim genetik secara spesifik  

Asam yang dibahas dalam literature ini adalah asam klorogenat. Asam klorogenat merupakan 

asam yang paling besar jumlahnya dalam kopi serta tidak stabil selama proses pemanggangan. 

Varietas dari robusta memiliki tingkat degradasi asam klorogenat yang lebih tinggi jika 
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dibandingkan dengan varietas arabika. Kadar kafein dan asam klorogenat juga dipengaruhi oleh 

ketinggian dan intensitas matahari. Kadar kafein akan semakin meningkat seiiring dengan 

intensitas matahari dan ketinggian dari kebun kopi. Asam klorogenat sebaliknya memiliki 

hubungan searah dengan intensitas matahari. Semakin tinggi intensitas matahari akan 

memberikan asam klorogenat yang tinggi. Faktor ketinggian juga memperlihatkan hal serupa 

dimana semakin tinggi semakin meningkat pula kadar asamnya. Senyawa asam klorogenat yang 

tergolong dalam senyawa fenolik merupakan senyawa yang memiliki sifat aromatik atau volatil. 

Pembentukan senyawa melalui metabolisme dalam tumbuhan kopi digunakan sebagai cara 

bertahan hidup dari tekanan lingkungan. Perkembangan pesat senyawa ini dimulai pada 

pertumbuhan biji kopi muda yang kemudian menurun secara signifikan pada saat biji kopi telah 

matang.  

1.2.2.2 Sintesis Asam dalam Reaksi Mailard 

Dalam proses pemanggangan terjadi reaksi mailard. Reaksi mailard ini berkontribusi besar pada 

perubahan warna biji kopi menjadi kecoklatan serta pembentukan flavor dan aroma dari kopi. 

Reaksi mailard juga berpengaruh terhadap keasaman dari kopi. Asam asetat dan asam format 

adalah produk dari reaksi mailard yang berperan dalam penurunan nilai pH pada fase awal 

pemanggangan. Secara garis besar reaksi mailard dirangkum dalam sebuah review oleh Martins 

et al. (2001) “A review of Maillard reaction in food and implications to kinetic modelling A 

review of Maillard reaction in food and implications to kinetic modeling” yang kemudian dapat 

dilengkapi oleh penelitan Davídek et al., (2006) “Sugar Fragmentation in the Maillard Reaction 

Cascade: Isotope Labeling Studies on the Formation of Acetic Acid by a Hydrolytic β- 

Dicarbonyl Cleavage Mechanism” yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sintesis 

asam asetat yang nantinya akan banyak tersintesis pada proses pemanggangan. 

Martins et al. (2001) menjelaskan bahwa reaksi mailard terjadi dari reaksi antara gula berupa 

glukosa dan protein berupa glisina. Kedua senyawa ini kemudian membentuk glikosilamin. 

Asam asetat pertama dihasilkan dari proses retro-aldol yang kemudian membentuk asam asetat 

dengan gula rantai karbon empat (C-4). Glikosilamin diubah menjadi 1,2-enaminol yang 

kemudian akan kehilangan gugus amida yang pada akhirnya akan membentuk susunan asam 

format pada pH asam. Pada pH asam ini terjadi degradasi pembentukan melanoidins. Untuk 

proses reaksi mailard dapat masuk ke dalam pH basa diperlukan proses lanjutan dari 1,2-
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enaminol menjadi 2,3-enodiol melalui amadori product. Pada pH yang lebih tinggi ini akan 

terjadi pembentukan senyawa-senyawa flavor. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan asam 

asetat dari 1-DH (1-deoxy-2,3- diketose) yang akan diteliti lebih lanjut oleh Davídek et al., 

(2006). 

1.2.2.3 Flavor pada Kopi 

Flavor pada kopi dipengaruhi oleh asam dan kafien pada kopi. Review mengenai flavor ini 

ditulis oleh Sunarharum et al., (2014) dengan judul “Complexity of Coffee Flavor: a 

Compositional and Sensory Perspective”.Dalam jurnal ini dibahas mengenai faktor yang 

mempengaruhi flavor pada kopi serta persepsi dari beberapa senyawa volatile pada kopi. 

Flavor pada kopi dipengaruhi mulai dari masa penanaman hingga fase akhir yaitu penyeduhan. 

Senyawa non-volatile seperti asam seperti asam klorogenat, kuinat dan asam karboksilat 

berpengaruh besar pada cita rasa asam pada kopi sedangkan kafein memberikan cita rasa pahit.  

Asam-asam volatile dalam kopi ikut mempengaruhi flavor terutama dari aroma yang ikut 

dilepaskan diantaranya asam karboksilat, asam fenolik, dan asam-asam lain yang ikut terbentuk 

selama proses pemanggangan. Terdapat dua jenis asam yang penting dalam identifikasi aroma 

pada kopi arabika yaitu asam 2-methylbutyric dan 3-methylbutyric yang memberikan persepsi 

aroma seperti bau keringat atau bau masam. 

1.2.2.4 Pembentukan Flavor selama Proses Fermentasi 

Proses fermentasi pada pengolahan biji kopi mentah mempengaruhi asam-asam pada kopi. 

Proses yang serta senyawa flavor yang terbentuk selama proses fermentasi dijelaskan dalam (Lee 

et al., 2015) dengan judul “Coffee fermentation and flavor – An intricate and delicate 

relationship”. Fermentasi ini akan berpengaruh terhadap asam yang ada dalam kopi. 

Asam-asam pada kopi terbentuk dalam proses pemanggangan dan fermentasi. Pada wet-

processing akan menghasilkan asam aspartat yang lebih rendah. Selama proses fermentasi 

aktifitas dari bakteri seperti Enterobacter aerogenes dan bakteri asam laktat akan menurunkan 

pH pada kopi. Diketahui bahwa bakteri yang hidup selama proses fermentasi antaralain adalah 

Klebsiella spp., Erwinia spp., Aerobacter spp., Escherichia spp., Bacillus spp. dan yeast seperti 

S. marxianus, S. banyanus, S. cerevisiae dan Schizosaccharomyces spp. Semakin rendah pH 

akibat aktivitas mikroba maka populasi mikroba akan dinominasi oleh yeast. Bantuan enzim 
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pektinolitik akan menghasilkan kopi dengan karakter yang sedikit manis dengan rasa asam yang 

menonjol. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mereview pengaruh proses pemanggangan, penggilingan 

dan penyeduhan terhadap tingkat kadar kafein dan tingkat keasamaan dari kopi. 

  


