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3. REVIEW: MEMAHAMI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KAFEIN 

DAN DERAJAT KEASAMAN PADA KOPI SELAMA PROSES 

PEMANGGANGAN, PENGGILINGAN DAN PENYEDUHAN. 

3.1. Pemanggangan 

Pemanggangan dalam proses pembuatan kopi adalah sebuah proses dimana biji kopi hijau 

(mentah) dipanaskan baik menggunakan udara panas maupun kontak langsung dengan 

permukaan medium panas. Pada umumnya suhu yang digunakan berkisar antara 160oC 

sampai 210oC. Tujuan utama dari pemanggangan adalah untuk memunculkan aroma khas 

dari kopi yang diinginkan. Selain untuk mengembangkan aroma, pemanggangan juga 

berguna untuk membangun warna gelap khas dari kopi serta membentuk biji kopi yang 

berpori dan kering. Dalam prosesnya terjadi perubahan pada suhu dimana pada proses ini biji 

kopi dipanaskan. Suhu merupakan salah satu parameter yang dikontrol dalam pemanggangan 

biji kopi. Suhu mempengaruhi  tingkat pemanggangan dari pemanggangan. Waktu adalah 

parameter lain yang juga digunakan untuk mengontrol tingkat pemanggangan dari biji kopi. 

Kombinasi antara waktu dan suhu akan menentukan tingkat pemanggangan. Selama proses 

pemanggangan, ada banyak perubahan yang terjadi pada biji kopi mulai dari fisik yaitu 

perubahan warna dan struktur dari biji kopi yang menjadi berpori serta mengembang hingga 

perubahan secara kimiawi dalam biji kopi yang membentuk aroma dan rasa khas pada kopi 

(Britta Folmer, 2012; Clarke & Vitzthum, 2001). 

Ada beberapa metode pemanggangan kopi. Pertama adalah metode konvensional yang 

menggunakan gas panas dengan alat berupa drum. Kedua adalah fluidized bed yang 

menggunakan gas panas berkecepatan tinggi yang diarahkan langsung pada biji kopi. Ketiga 

adalah metode pemanggangan cepat yang merupakan metode yang terbilang baru 15 tahun 

dikembangkan ini dengan menggunakan perbandingan gas panas yang lebih tinggi dari biji 

kopi yang bertujuan meningkatkan transfer panas ke dalam biji kopi. Keempat yang terakhir 

adalah metode pemanggangan secara otomatis dimana dalam metode ini membutuhkan alat 

pengontrol parameter waktu dan detektor (Clarke & Vitzthum, 2001). Terdapat sebuah 

metode baru pemanggangan yaitu puffing dengan mengkombinasikan antara panas dengan 

penggunaan tekanan dalam proses pemanggangan biji kopi (Kim et al., 2018) 
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3.1.1. Pengaruh Pemanggangan terhadap Kadar Kafein 

 

Penyatuan dan pembandingan data dengan menggunakan tabel dilakukan untuk 

mempermudah analisa pengaruh suhu dan waktu pemanggangan terhadap kadar kafein. 

Digunakan penyatuan satuan data dalam bentuk persentase perubahan kadar kafein. 

Perubahan kadar kafein berdasarkan persentase selisih dengan biji hijau ini didapatkan untuk 

menyamakan satuan data yang sebelumnya berbeda-beda. Hasil perhitungan dengan nilai 

positif maka akan dianggap adanya kenaikan (↑), sedangkan hasil dengan nilai negatif maka 

dianggap terjadi penurunan kadar kafein (↓). Perubahan kadar kafein dari tabel 1 dan 2 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

∆𝐾𝑎𝑓𝑒𝑖𝑛 =  
(𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐾𝑎𝑓𝑒𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 − 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐾𝑎𝑓𝑒𝑖𝑛 𝐵𝑖𝑗𝑖 𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢)

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐾𝑎𝑓𝑒𝑖𝑛 𝐵𝑖𝑗𝑖 𝐻𝑖𝑗𝑎𝑢
× 100% 

Tabel 1. Pengaruh Suhu Pemanggangan Terhadap Kadar Kafein 

No 
Suhu ΔKafein (%) 

Varietas Pustaka 
Tterendah Toptimal Ttertinggi Tterendah Toptimal Ttertinggi 

1 140 160 240 ↑16.26 ↑22.82 ↓11.33 Arabika (Casal et al., 2000) 

2 215-217 223-225 223-225 - ↑1.92 ↑1.92 Arabika (Fuller & Rao., 2017)1 

3 215-217 215-217 223-225 - 0 ↓13.40 Arabika  

4 162 162 195 ↑1.07 ↑1.07 ↑0.86 Arabika (Hečimović et al., 2011) 

5 162 145 195 ↑2.24 ↑2.24 ↑1.53 Arabika  

6 140 140 240 ↑6.14 ↑6.14 ↓7.63 Robusta (Casal et al., 2000) 

7 162 185 198 ↑1.81 ↑2.47 ↑1.96 Robusta (Hečimović et al., 2011) 

8 162 185 205 ↑2.55 ↑2.55 ↑2.37 Robusta  

1 = kadar kafein pada biji mentah tidak diketahui   ↑= kadar meningkat 

↓= kadar menurun 
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Tabel 2. Pengaruh Waktu Pemanggangan Terhadap Kadar Kafein 

No 

Waktu (min) ΔKafein (%) 

Varietas/ Asal Pustaka 
tterpendek toptimal tterpanjang tterpendek toptimal tterpanjang 

1 12 17 21 ↑5 ↑5.00 ↑4 Ethiopian (Moon et al., 2009)1 

2 12 21 21 ↑83 ↑84.00 ↑84 Nicaraguan 
 

3 12 21 21 ↑7 ↑8.00 ↑8 Panamanian 
 

4 12 21 21 ↑11 ↑16.00 ↑16 Sumatran 
 

5 5 0 20 ↓±10 ↓±10 ↓±50 Arabika (Casal et al., 2000)2 

6 7 10 12 ↑7 ↑13.00 ↑10 Arabika (Tfouni et al., 2012) 

7 7 12 12 - ↑7.00 ↑7 Arabika (Tfouni et al., 2014)3 

8 7 7 12 - 0 ↓9 Arabika  

9 5 0 20 ↓±1 ↓±1 ↓±12 Robusta (Casal et al., 2000)2 

10 7 10 12 ↑14 ↑27.00 ↑24 Robusta (Tfouni et al., 2012) 

11 9 13 13 ↑10 ↑1.12 ↑12 Robusta (Kim et al., 2018) 

12 7 10 12 - ↑28.00 ↓4 Robusta (Tfouni et al., 2014)3 

13 7 10 12 - ↑12.00 ↑3 Robusta   
1  =Varietas tidak dicantumkan     ↑= kadar meningkat 
2  =Data diinterpetasikan dari grafik    ↓= kadar menurun 
3   = Kadar kafein biji mentah tidak diketahui 
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Pengaruh suhu pemanggangan dapat dilihat pada tabel 1 dan pengaruh waktu pemanggangan 

dapat dilihat pada tabel 2. Suhu pemanggangan akan memberikan kenaikan pada kadar 

kafein. Kenaikan ini berjalan hingga mencapai titik tertentu kemudian mengalami penurunan. 

Sama seperti pengaruh suhu, peningkatan waktu pemanggangan akan menaikkan kadar 

kafein hingga titik tertentu kemudian mengalami penurunan. 

Pemanggangan menyebabkan kenaikan pada kadar kafein. Tidak ada pustaka yang 

mengatakan bahwa terdapat sintesis kafein pada saat proses pemanggangan. Sintesis kafein 

hanya ditemukan pada proses penanaman biji kopi (Cheng et al., 2016). Peningkatan kadar 

kafein yang terjadi adalah hasil dari eksraksi kafein yang lebih maksimal sebagai hasil dari 

pemanggangan. Pemanggangan dengan suhu atau waktu yang rendah akan memberikan 

kenaikan terhadap kadar kafein.  

Suhu dan waktu pada proses pemanggangan berhubungan dengan fenomena transfer panas 

pada biji kopi (Fadai et al., 2017). Kalor yang diberikan akan menyebabkan penguapan  dan 

membentuk gas-gas seperti gas karbon dioksida dan uap air yang membuat tekanan dalam 

biji kopi meningkat. Tekanan ini berlangsung secara terus menerus namun stabil yang 

membuat biji kopi kemudian mengembang (Schenker, 1999 dalam Britta Folmer, 2012). 

Meningkatnya tekanan secara stabil dimungkinkan karena adanya “glass transition theory” 

dimana dinding sel yang terbentuk dari polisakarida membentuk lapisan seperti padat seperti 

kaca ataupun elastis. Selama proses pemanggangan pertama lapisan akan membentuk fase 

glassy kemudian elastis, kemudian akhirnya kembali ke fase glassy. Proses ini dipengaruhi 

oleh kadar air awal, struktur internal sel, dan karakteristik dari biji tersebut  (Meste et al., 

2002). Dari fenomena transfer panas ini terjadi perubahan fisik dari biji kopi berupa 

pengembangan volume serta perbesaran rongga internal biji kopi (Fadai et al., 2017).  

Perubahan pada sturuktur didalam sel-sel biji kopi adalah penyebab terbesar perubahan kadar 

kafein pada biji kopi dalam proses pemanggangan (Folmer, 2012). Perubahan struktur 

internal pada biji kopi ini dapat menyebabkan baik kenaikan maupun penurunan dari kadar 

kafein pada biji kopi. Kenaikan kadar kafein pada biji kopi disebabkan oleh terbuka dan 

membesarnya rongga internal dari biji kopi. Perbesaran rongga ini disebabkan oleh 

pengembangan volume dari biji kopi serta menguapnya air yang terikat dalam sel-sel biji 

kopi (Schenker, 1999 dalam Britta Folmer, 2012). Dengan semakin besarnya rongga internal 

pada biji kopi maka akan memudahkan kristal kafein untuk keluar selama proses 

penggilingan. Kristal kafein yang lebih mudah keluar selama penggilingan maka akan 

semakin mudah untuk terekstraksi (Uman et al., 2016). 



17 

 

Transfer panas yang berlebihan dalam pemanggangan dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan kadar kafein. Penurunan kadar kafein pada biji kopi disebabkan oleh kafein yang 

dapat tersublimasi oleh paparan panas. Dengan membesarnya pori-pori rongga internal biji 

kopi terutama pada saat proses pemanggangan yang telah mencapai puncaknya, maka kadar 

air yang terkandung dalam biji kopi sangat sedikit (Edzuan, Aliah, & Bong, 2015). Kafein 

yang sebelumnya terikat dengan air kini menjadi lebih mudah terpaparkan oleh panas. 

Dengan terbukanya rongga internal ini maka semakin mudah kafein terpapar dengan panas 

yang menyebabkan kafein akan mulai tersublimasi  (Clarke & Vitzthum, 2001; Spiro & 

Selwood, 1984). Diketahui bahwa kafein akan mulai tersublimasi pada suhu 178oC (ILO-

ICSC, n.d.). Dengan terbukanya rongga internal pada biji kopi serta kontak dengan panas 

yang menyebabkan sublimasi kafein akan menyebabkan penurunan kadar kafein yang 

sebelumnya meningkat. Penurunan ini dapat menjadi sangat signifikan pada suhu yang tinggi 

atau waktu yang lama hingga dapat menurunkan kadar kafein hingga lebih rendah dari biji 

hijau (Casal, Beatriz Oliveira, & Ferreira, 2000; Tfouni et al., 2014). 

3.1.2. Pengaruh Pemanggangan terhadap Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman dari kopi akan dipengaruhi oleh tingkat pemanggangan pada proses 

pemanggangan. Semakin tinggi tingkat pemanggangan akan cenderung meningkatkan pH 

pada kopi. Pada tabel 3 dapat dilihat dari nilai pH yang lebih rendah pada tingkat 

pemanggangan yang lebih ringan. Terdapat 2 penyimpangan data dimana nilai pH pada 

tingkat pemanggangan menengah  lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat ringan. Hal 

ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek salah satunya adalah pemrosesan biji kopi. 

Proses pengolahan dan pengeringan biji mentah akan berpengaruh pada proses 

pemanggangan terutama pada terjadi atau tidaknya proses fermentasi selama pengolahan biji 

hijau tersebut (Maris et al., 2005).  
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Tabel 3. Pengaruh Pemanggangan terhadap pH 

No. 
pH 

Variates/ Asal Pustaka 
Light Roast Medium Roast Dark Roast 

1 - 5.41* 5.61 Arabika (Fuller & Rao, 2017) 

2 - 5.35* 5.48 Arabika  

3 5.46* 5.49 5.48 Arabika (Somporn, et al., 2011) 

4 4.69* 4.84 5.2 Arabika (Maris et al., 2005) 

5 4.72* 4.83 5.07 Arabika  

6 5.25* 5.36 5.53 Robusta (Kim et al., 2018) 

7 - 5.03* 5.22 Brazil (Jeon et al., 2017) 

8 - 4.92* 5.11 Colombia  

9 - 4.88* 5.08 Costa Rica  

10 - 4.87* 5.03 Guetemalla  

11 - 4.82* 5.01 Indonesia  

12 - 4.73* 4.96 Kenya  

13 - 4.8* 5.08 Papua  

14 - 4.84* 5.09 Tanzania  

15 - 4.82* 4.96 Ethiopia  

16 4.86* 5.01 5.88 Etiopia (Moon et al., 2009) 

17 4.9* 5.05 5.81 Nicaraguan  

18 5.23 5.18* 5.82 Panama  

19 5.01 4.91* 5.68 Sumatra  

*= pH Terendah 

Dalam proses pemanggangan tingkat, pemanggangan dipengaruhi oleh waktu. Waktu 

pemanggangan mempengaruhi derajat keasaman yang dihasilkan. Pada gambar 4 merupakan 

hasil intepetasi data pemanggangan dengan suhu yang konstan antara 230-240oC dengan 

perubahan waktu yang digunakan untuk membedakan tingkat pemanggangan. Pada tingkat 

pemanggangan terendah yaitu light menggunakan suhu sekitar 9 menit, untuk medium 

menggunakan suhu 11 menit, dan untuk tingkat pemanggangan tertinggi yaitu dark 

menggunakan suhu 13 menit. Grafik diambil dari penelitian Moon et al. (2009) dan Kim et 

al., (2018). Penurunan terjadi hingga titik tertentu dan kemudian mengalami kenaikan. Dari 

grafik ini dapat dilihat dimana terjadi kenaikan pH pada tingkat pemanggangan yang lebih 

tinggi. 
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Pustaka Waktu (x) pH (y) 

Moon, 2009 (1) 0 5.65 

 12 4.86 

 14 5.01 

Moon, 2009 (2) 0 5.76 

 12 4.9 

 14 5.05 

Moon, 2009 (3) 0 5.88 

 12 5.23 

 14 5.18 

Moon, 2009 (4) 0 5.83 

 12 5.01 

 14 4.91 

Kim, 2017 0 6.3 

 9 5.25 

 11 5.36 

 13 5.53 

Gambar 4. Grafik Ilustrasi Pengaruh Waktu Pemanggangan terhadap Derajat Keasaman 

Proses pemanggangan cenderung menurunkan pH dari kopi jika dibandingkan dari kadar pH 

biji mentah. Dari tabel 3 diketahui bahwa derajat keasaman yang rendah dapat dicapai dengan 

pemanggangan pada tingkat pemanggangan light. Semakin tinggi tingkat pemanggangan 

maka akan menyebabkan kenaikan pH. Ditinjau dari sisi spesifik yaitu pemanggangan 

dengan pengaturan waktu pada gambar 4, nilai pH akan mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan biji hijau. Penurunan dari pH akan berhenti dan kemudian meningkat 

pada pemanggangan dengan waktu yang lebih lama. Hasil dengan waktu yang lama senada 

dengan kesimpulan pada tabel 3 dimana tingkat pemanggangan yang lebih tinggi akan 

menghasilkan pH yang lebih tinggi.   
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Dalam proses pemanggangan, penurunan nilai pH terjadi reaksi mailard. Dalam reaksi 

mailard melalui adanya perubahan panas serta kondisi asam membuat reaksi mailard 

menghasilkan asam asetat  sebagai hasil akhir dalam tahap reaksi mailard (Martins et al., 

2001). Secara sederhana, gugus gula yang terkandung dalam biji kopi akan bereaksi dengan 

glisin dan membentuk reagen untuk proses pembentukan asam asetat. Reaksi dengan hasil 

terbesar terjadi melalui reaksi hidrolitik β-dikarbonil. Reagen utama dari reaksi ini adalah 1-

dioksi-2,3-heksodiulase yang merupakan gugus karbonil dengan C5 yang akan beraksi 

kedalam tiga tahap yaitu 1-deoxy-2,4-hexodiulose dan dua acetylformoin (Davídek et al., 

2006). Reaksi ini terjadi dari hasil produk tahap amadori dalam reaksi mailard di kondisi 

asam (Martins et al., 2001) Pembentukan asam-asam dengan bantuan reaksi mailard 

menyebabkan terjadinya penurunan pH dari kopi selama proses pemanggangan. Sifat dari 

asam-asam ini kurang tahan akan panas maka hal ini akan menyebabkan asam-asam yang 

telah terbentuk ini akan kemudian terdegradasi setelah terkana paparan panas secara intensif 

dalam proses pemanggangan. 

 

Gambar 5. Reaksi Mailard dari 1-dioksi-2,4-heksodiulase (Davídek et al., 2006) 
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Nilai pH akan meningkat seiiring dengan meningkatnya tingkat pemanggangan. Hal ini 

disebabkan oleh tingkat volatilitas dari asam-asam pada biji kopi. Selama proses 

pemanggangan ini akan terjadi penguapan dari asam-asam organik yang berada dalam biji 

kopi (Yang et al., 2016). Asam yang sangat terpengaruh terhadap proses ini adalah asam-

asam klorogenat yang sebagian terdiri dari asam volatil, sebesar 6.7-9.2% (db) untuk arabika 

dan 7.1-12.1% (db) untuk robusta. Asam-asam organik lain seperti sitrat , malat, dan kuinat 

terkandung sebesar 2-2.9% (db) untuk arabika dan 1.3-2.2% (db) untuk robusta ( Belitz et al., 

2009).  

Asam-asam klorogenat adalah asam yang reaktif terhadap panas. Asam-asam klorogenat 

adalah kelompok senyawa fenolik dimana didalamnya terdiri dari asam caffeic, ferulic, dan p-

coumaric. Sifat dari sebagian asam klorogenat yang volatil menyebabkan asam ini akan 

menguap ketika terpaparkan oleh panas, khususnya pada proses pemanggangan kopi. 

Caffeoyl-quinic acid (CQA) adalah komponen asam terbesar dalam komposisi dari asam 

klorogenat dalam kopi (80%) (Britta Folmer, 2012). 5-CQA yang merupakan isomer dari 

asam klorogenat kopi banyak terdapat pada kopi dan sangat mudah terdegradasi selama 

proses pemanggangan (Kučera et al., 2016; Liang et al., 2016; Tfouni et al., 2012, 2014). 

Diketahui bahwa titik didih asam klorogenik berada pada suhu 210oC (Clifford, 1985).  

3.2. Penggilingan 

Setelah dilakukan pemanggangan agar biji kopi dapat dikonsumsi maka dilakukanlah 

penggilingan. Penggilingan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu skala 

industri dan skala rumah atau kecil. Terdapat dua jenis penggilingan dalam skala industry 

yaitu menggiling dengan menggunakan sepasang tabung penggiling dengan satu penggiling 

tajam dan satu penggiling tumpul, cara yang lain adalah dengan menggunakan burr grinder 

dengan menggunakan bantuan gaya sentrifugal untuk mendorong biji kopi ke sepasang 

cakram penggiling. Penggilingan dalam skala rumah atau kecil dapat terbagi menjadi empat 

tipe. Pertama adalah tradisional dimana penggilingan dilakukan secara manual dengan 

menggunakan batu ataupun keramik. Tipe ke dua adalah blade grinder dimana cara kerja alat 

ini menggunakan pisau untuk membantu mengecilkan ukuran dengan cara kerja yang sama 

seperti blender. Tipe ketiga adalah flat disk grinder dimana terdapat dua buah cakram datar 

yang diletakan sejajar. Tipe terakhir adalah conical burr grinder. Metode hampir serupa 

dengan flat disk grinder dimana menggunakan dua buah cakram yang diletakan sejajar. 

Perbedaan dari kedua tipe ini adalah pada conical burr cakram yang dipakai berbentuk 
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kerucut. Berbeda dari tipe flat disk yang menggunakan bantuan gaya sentrifugal, pada conical 

burr mendapatkan juga bantuan dari gaya gravitasi (Britta Folmer, 2012). 

Penggilingan dilakukan untuk memperkecil ukuran biji kopi menjadi bubuk kopi (Britta 

Folmer, 2012).  Penggilingan dengan memperkecil biji kopi menjadi bubuk menyebabkan 

bertambahanya luas permukaan dari kopi yang dapat mempercepat proses ekstraksi kopi 

tersebut selama penyeduhan (Spiro & Selwood, 1984). Berdasarkan persentasi sebaran 

ukuran partikel terbanyak bubuk kopi dibagi menjadi tiga yaitu kasar (>0.6 mm), sedang (0,3-

0,6 mm), halus (<0,3 mm) (Bell, Wetzel, & Grand, 1996).  

3.2.1. Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Kafein 

Tabel 4 merangkum pengaruh dari ukuran partikel bubuk kopi terhadap kadar kafein. Data 

yang ditampilkan merupakan hasil kesimpulan dari data penelitian yang telah dilakukan.  

Kadar kafein yang tercantum dalam penelitian-penelitian ini merupakan kadar kafien pada 

hasil seduhan kopi. Dari data yang diambil memberikan sebuah trend yang sama yaitu 

kenaikan pada kadar kafein seiring dengan semakin kecilnya ukuran partikel bubuk kopi.  

Tabel 4. Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Kafein 

No Ukuran Partikel Kadar Kafein Pustaka 

1 ↓ ↑ (Bell et al., 1996) 

2 ↓ ↑ (Andueza et al., 2003) 

3 ↓ ↑ (Severini et al., 2015) 

4 ↓ ↑ (Severini et al., 2016) 

5 ↓ ↑ (Severini et al., 2016) 

6 ↓ ↑ (Jeon et al., 2017) 

↓= nilai menurun 

↑= nilai meningkat 

Penggilingan pada biji kopi berdampak pada kadar kafein, semakin kecil ukuran partikel 

bubuk kopi semakin tinggi kadar kafein yang terukur (Bell et al., 1996; Fuller & Rao, 2017; 

Jeon et al., 2017; Severini et al., 2015; Severini et al., 2016). Perombakan serta pelepasan 

struktur internal pada biji kopi memungkinkan terlepasnya kafein dan tercampur didalam 

bubuk kopi (Bhumiratana et al., 2011). Penggilingan juga memberikan luas permukaan kopi 

yang lebih besar dan memberikan kesempatan untuk kopi terekstraksi lebih baik. Partikel 

dengan ukuran kecil memungkinkan lebih besarnya permukaan yang kontak langsung dengan 

air. Semakin lama waktu kontak antara air dan bubuk kopi juga akan memaksimalkan proses 
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ekstraksi dan meningkatkan kadar kafein (Murray & Laredo, 2014). Hal ini dikarenakan 

semakin kecil ukuran partikel maka semakin mudah pelarut untuk mengikatkafein dan 

memberikan efek yang lebih signifikan pada proses ekstraksi (Huang et al., 2018).  

Terdapat sebuah penyimpangan pada Derossi et al., (2017) dimana semakin kecil ukuran 

partikel justru mengalami penurunan kadar kafein. Penyimpangan ini dimungkinkan karena  

metode espresso menggunakan pemadatan bubuk kopi dalam proses persiapan 

penyeduhannya. Pemadatan bubuk kopi ini mempengaruhi kepadatan dari lapisan bubuk 

kopi. Semakin halus biji kopi maka akan lebih mudah untuk dipadatkan dan lapisan bubuk 

kopi yang teralu padat akan mengganggu proses ekstraksi yang maksimal (Derossi et al., 

2018). 

3.2.2. Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Derajat keasaman (pH) 

Tabel 5 membahas mengenai pengaruh ukuran partikel bubuk kopi terhadap nilai pH kopi. 

Data yang disajikan merupakan hasil kesimpulan data penelitian dari masing-masing pustaka. 

Terdapat perubahan pada pH terhadap ukuran partikel bubuk kopi, namun perubahan yang 

ditunjukan tidak besar. 

Tabel 5. Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Derajat Keasaman 

No. 
Ukuran 

Partikel 
pH Pustaka 

1 ↓ = (Andueza et al., 2003) 

2 ↓ ↓ (C. Severini et al., 2015) 

3 ↓ ↓ (Severini et al., 2016) 

4 ↓ ↑ (Fuller & Rao, 2017) 

5 ↓ ↑ (Derossi et al., 2017) 

↓= nilai menurun 

↑= nilai meningkat 

Tingkat kehalusan dari penggilingan biji kopi ikut berpengaruh terhadap derajat keasaman 

pada kopi. Walaupun berpengaruh terhadap pH, masih belum dapat ditarik kesimpulan dasar 

mengenai dampak ukuran partikel pada bubuk kopi terhadap pH. Kenaikan dan penurunan 

kadar asam ini dipengaruhi oleh banyak faktor lain selama ekstraksi seperti karakteristik biji 

kopi, suhu dan metode ekstraksi. 
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Hasil beragam dari pengaruh ukuran partikel bubuk kopi terhadap nilai pH dipengaruhi oleh 

laju ekstraksi dan volatilitas dari asam yang terkandung dalam kopi. Yang pertama adalah 

laju ekstraksi dari proses penyeduhan. Laju ekstraksi ini bergantung pada seberapa besar luas 

permukaan dari partikel bubuk kopi yang akan terpaparkan oleh medium pelarutnya. Semakin 

besar luas permukaan dari bubuk kopi maka akan semakin maksimal kandungan asam-asam 

dalam kopi yang akan ikut terekstraksi. Dengan semakin maksimalnya laju ekstraksi maka 

nilai pH yang dihasilkan akan menurun seiring dengan penurunan ukuran partikel. (Andueza 

et al., 2003). Selain dari luas area kontak untuk laju ekstraksi, kepadatan dari lapisan yang 

akan diekstraksi terutama pada metode espresso juga ikut berperan dalam maksimalnya laju 

ekstraksi. Dalam metode espresso pada umumnya diberikan perlakuan berupa pemadatan 

bubuk kopi kedalam wadah penyeduhan sebelum dimulainya ekstraksi. Pemadatan dengan 

pemberian tekanan ini akan memadatkan bubuk kopi dan membuatnya menjadi sebuah 

lapisan. Semakin besar tenaga yang diberikan maka akan semakin padat lapisan tersebut. 

Kepadatan ini dipengaruhi oleh ukuran partikel, semakin kecil dan halus ukuran partikel 

bubuk kopi maka akan membuatnya lebih mudah dipadatkan. Dengan semakin padatnya 

lapisan maka akan membuat air sebagai pelarut semakin sulit mengekstraksi kopi secara 

maksimal (Derossi et al., 2017; Carla Severini, Derossi, Fiore, De Pilli, et al., 2016). 

Terhambatnya ekstraksi karena pemadatan lapisan ini dapat menyebabkan nilai pH yang 

stabil (Susana Andueza et al., 2003). Tingkat volatilitas atau kemampuan suatu senyawa 

untuk berubah fase menjadi uap menjadi penyebab meningkatnya nilai pH. Diketahui 

sebelumnya bahwa selama pemanggangan banyak asam-asam yang terbentuk baik itu volatil 

maupun non-volatil. Senyawa asam yang tergolong dalam senyawa volatil akan mudah 

menguap jika tepaparkan oleh panas. Umumnya senyawa-senyawa ini adalah senyawa 

aromatik (Belitz et al., 2009). Semakin halus bubuk kopi maka akan semakin banyak asam-

asam volatil yang akan terpaparkan oleh panas, hal ini akan menyebabkan menguapnya 

senyawa tersebut yang akan berdampak pada berkurangnya kadar asam dari hasil seduhan 

kopi (Severini et al., 2016). 
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3.3. Metode Penyeduhan 

Saat ini ada banyak metode penyeduhan kopi baik untuk penggunaan sehari-hari maupun 

untuk kedai-kedai kopi. Dari banyaknya metode penyeduhan dari kopi, secara garis besar 

penyeduhan kopi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok besar yaitu boiled, filter, plunger 

atau French-press, stove-top, dan esspreso. Metode boiled adalah metode paling sederhana 

dimana dalam metode ini melakukan penyeduhan dengan air yang mendidih atau dengan 

merebus kopi dengan air hingga mendidih. Metode filter adalah metode penyeduhan kopi 

dengan menggunakan media penyaring untuk menahan ampas kopi agar tidak masuk dalam 

hasil ekstraksi. Plunger atau yang lebih dikenal dengan French-press adalah metode 

penyeduhan kopi dengan menggunakan penyaring yang dihubungkan dengan sebuah piston 

untuk menekan ampas kopi hasil penyeduhan ke bagian dasar gelas. Hal ini dilakukan untuk 

memisahkan hasil seduhan atau ekstraksi dari kopi dengan ampas kopi sisa hasil ekstraksi. 

Stove-top merupakan metode baru dalam penyeduhan kopi dimana karakteristik khasnya 

adalah penggunaan sumber panas baik itu kompor atau pun elemen pemanas elektrik yang 

digunakan untuk memanaskan air dalam teko penyeduhan. Terdapat dua jenis stove top yang 

biasa digunakan yaitu Neapolitan dan Moka-pot. Keduanya memiliki karakteristik yang 

berbeda dimana Neapolitan menggunakan dua teko yang saling terbalik, sedangkan moka-pot 

akan memaksa air yang dipanaskan untuk memuai dan menyembur keluar melewati bagian 

bubuk kopi untuk ekstraksi. Esspreso adalah metode yang paling popular untuk menyeduh 

kopi dimana metode ini membutuhkan alat khusus yang biasa disebut mesin Esspreso. 

Penyeduhan Esspreso ini membutuhkan alat khusus dikarenakan karakteristik dari metode ini 

menggunakan tekanan dalam penyeduhan kopi yang membuat hasil seduhan yang pekat atau 

berkonstrasi tinggi serta terbentuknya foam dari hasil ekstraksi yang maksimal hingga 

minyak dalam bubuk kopi ikut terekstraksi (Folmer, 2012; Clarke & Vitzthum, 2001). 

Tabel 6. Waktu dan Suhu Penyeduhan Pada Berbagai Metode Penyeduhan Kopi (Folmer, 

2012) 

Metode Waktu Penyeduhan Suhu Tekanan 

boiled - ±100o C tidak ada 

filter 3-10 menit 90o C tiddak ada 

french press 2-5 menit 90o C mekanis 

esspresso 25-30 detik 80-100o C gas 

moka pot 3-5 menit ±100o C gas 
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Variabel yang membedakan antar metode penyeduhan kopi adalah suhu, waktu kontak antara 

kopi dengan air, dan tekanan. Waktu dan suhu penyeduhan dari berbagai metode penyeduhan 

kopi dapat dilihat pada tabel 6. Suhu yang pada umumnya digunakan adalah 90oC atau 

dengan air panas sebelum menyentuh titik didihnya (Britta Folmer, 2012). Hanya pada 

metode seperti boiled dan stove-top digunakan suhu pada titik didih air atau sekitar 100o C 

karena menggunakan air yang didihkan (Gloess et al., 2013). Espresso adalah satu metode 

penyeduhan dengan mesin yang dapat mengontrol suhu penyeduhan. Suhu penyeduhan dari 

metode espresso akan bervariasi mulai dari suhu standar pada 80oC hingga suhu 100oC 

(Albanese et al., 2009; Folmer, 2012; Masella et al., 2015). Suhu yang tinggi akan 

memberikan kadar kafein yang lebih tinggi pada hasil ekstraksi. Nilai pH yang lebih rendah 

didapatkan dengan penyeduhan pada suhu yang rendah. 

Waktu kontak pada pada saat penyeduhan akan bervariasi berdasarkan prinsip kerja metode 

penyeduhan tersebut. Waktu terlambat berada pada metode filter (3-10 menit), plunger (2-5 

menit), dan yang tercepat adalah espresso (25-30 detik). Untuk beberapa metode seperti 

boiled tidak dapat ditentukan waktu kontaknya karena dari permulaan pemasakan kopi 

hingga mendidih dan disajikan, bubuk kopi didihkan bersama dengan air. Pada metode stove-

top seperti moka-pot juga belum dapat ketahui waktu kontaknya. Waktu kontak bervariasi 

bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air hingga naik dan menyentuh 

bubuk kopi (Britta Folmer, 2012). Semakin panjang waktu kontak maka akan 

memaksimalkan proses ekstraksi dari kafein dan menghasilkan kadar kafein yang tinggi. 

Waktu kontak yang panjang dapat menyebabkan kenaikan dari nilai pH pada kopi.  

Pembedaan metode penyeduhan kopi dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya tekanan. 

Metode espresso dan moka-pot adalah metode yang menggunakan tekanan gas dari uap air. 

Metode lain adalah French-press atau plunger yang menggunakan tekanan mekanis dalam 

proses ekstraksinya (Clarke & Vitzthum, 2001). Tekanan ini sangat penting dimana hasil 

kadar kafein tertinggi dengan nilai pH terendah didapatkan oleh metode espresso dengan 

penggunaan tekanan yang tinggi.  
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3.3.1. Pengaruh Metode Penyeduhan Kopi terhadap Kadar Kafein 

Metode penyeduhan dalam gambar 5 memberikan pengaruh signifikan terhadap kadar kafein 

pada hasil ekstraksinya. Untuk meminimalisir bias data serta menyederhanakan 

pembandingan data, maka data yang diambil adalah pada varietas robusta dan campuran. Dari 

hasil perbandingan dihasilkan bahwa kadar kafein terbesar diberikan oleh metode esspreso 

jika dibandingkan dengan metode lainnya (Derossi et al., 2018; Gloess et al., 2013; López-

Galilea, De Peña, & Cid, 2007; Ludwig et al., 2012). Secara umum, Kadar kafein pada 

esspreso lebih tinggi dari metode lainya, yang kemudian diikuti oleh boiled dan moka-pot. 

Hasil terendah didapatkan oleh metode filter atau metode dengan penyaringan. Hasil yang 

masih beragam dari metode yang sama disebabkan oleh beberapa faktor seperti ukuran 

partikel bubuk kopi, perbandingan antara kopi dan air, serta variasi suhu pada metode 

espresso. 

Gambar 6. Pengaruh Metode Penyeduhan Terhadap Kadar Kafein (Robusta dan Campuran) 

Metode penyeduhan kopi yang beragam dapat dibandingkan berdasarkan dua buah parameter 

yaitu tekanan dan waktu kontak antara air dan kopi. Dari hasil diatas dapat ditarik sebuah 

kesimpulan metode penyeduhan kopi yang melibatkan tekanan dalam proses ekstraksinya 

akan memberikan hasil yang lebih optimal. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang membantu 

memberikan gaya dorong bagi air sebagai pelarut untuk melarutkan dan mengeluarkan zat 

yang telah dilarutkan dari kopi (Severini et al., 2016). Proses ekstraksi yang maksimal 

terutama pada esspreso terlihat dari ikut terekstraknya minyak yang terkandung dalam kopi 

yang membuat lapisan busa pada bagian atas larutan kopi (Illy & Navarini, 2011). Kenaikan 

tekanan yang besar selama proses ekstraksi ini terbentuk dari uap air yang terkumpul dalam 

ruang ekstraksi bersamaan dengan air panas. Setelah terkumpulnya uap dan naiknya tekanan 
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akan terjadi perbedaan tekanan antara di dalam sistem dan di luar sistem. Perbedaan tekanan 

ini akan menyebabkan semakin besarnya gaya dorong dalam ekstraksi kafein dari biji kopi 

(Parenti et al., 2014). Kadar kafein tertinggi juga ditemukan pada metode moka pot (Santini 

et al., 2011). Hal ini menunjukan betapa besarnya faktor waktu kontak air dengan bubuk kopi 

dimana dalam moka-pot yang juga memberikan tekanan selama ekstraksi dapat menghasilkan 

kadar kafein lebih tinggi dari pada metode espresso. Nilai terkecil pada kadar kafein 

didapatkan oleh metode filter atau dengan menggunakan penyaringan. Diantara metode-

metode yang ada, metode ini memberikan waktu kontak antara air dan bubuk kopi yang 

cukup singkat. Hal ini disebakan oleh air yang dituangkan kedalam saringan yang telah terisi 

bubuk kopi akan langsung mengalir turun dengan bantuan gaya gravitasi tanpa dibantu oleh 

adanya gaya lain. Fenomena ini turut menjelaskan bahwa yang mempengaruhi efektivitas dari 

ekstraksi adalah waktu kontak antara air dan bubuk kopi. Hal ini juga dapat menjelaskan 

mengenai kadar kafein dengan ekstraksi menggunakan saringan (filter) akan lebih kecil jika 

dibandingkan dengan metode tanpa penyaringan (boiled) (Bell et al., 1996; Tfouni et al., 

2014).  

Ditinjau dari perbedaan suhu metode penyeduhan, nilai kafein yang lebih tinggi pada 

espresso menunjukan bahwa faktor tekanan lebih penting jika dibandingkan dengan tingginya 

suhu air dalam proses ekstraksi. Ditinjau dari suhu ekstraksi yang tinggi pada metode boiled 

dan moka-pot yang merupakan stove-top, dihasilkan kadar kafein yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan metode plunger dan filter. Pada metode boiled dan moka-pot 

menggunakan air bersuhu sekitar 100oC atau berada pada titik didihnya, sedangkan pada 

plunger dan  filter menggunakan suhu 90oC. Kadar kafein yang lebih tinggi pada metode 

ekstraksi dengan suhu yang lebih tinggi ini disebabkan oleh sifat dari kafein yang akan 

mudah terlarut dalam air yang bersuhu tinggi (Illy & Viani, 2005). 
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3.3.2. Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Derajat Keasaman (pH) 

Metode penyeduhan dalam gambar 6 memberikan pengaruh terhadap nilai pH kopi. Untuk 

meminimalisir bias data serta menyederhanakan pembandingan data, maka data yang diambil 

adalah pada varietas robusta dan campuran. Dari hasil perbandingan pH terendah banyak 

dihasilkan oleh metode moka-pot, espresso (Caporaso et al., 2014; Derossi et al., 2017; 

López-Galilea et al., 2007; Ludwig et al., 2012) namun antara metode espresso dengan moka-

pot tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap pH. Derajat keasaman tertinggi 

tercatat pada metode filter dan boiled (Caporaso et al., 2014; Derossi et al., 2017). Perbedaan 

yang terjadi diantara data dengan metode yang sama disebabkan oleh perbedaan biji kopi 

yang digunakan maupun pengaturan alat, terutama pada metode espresso. 

 

Gambar 7. Pengaruh Metode Penyeduhan Terhadap pH 

Beragamnya hasil derajat keasaman terhadap metode penyeduhan kopi ditentukan dari 

ketahanan asam-asam yang tergantung dari kopi tersebut. Jumlah dan ketahanan asam-asam 

ini bergantung pada faktor lingkungan dan serta pemrosesan biji kopi sebelum diseduh 

terutama pada tahap pemanggangan (Cheng et al., 2016; Sunarharum et al., 2014). Nilai pH 

terendah berada pada metode-metode dengan tekanan seperti espresso, moka-pot yang 

menggunakan tekanan mekanik. Nilai pH tetinggi berada pada metode filter dan boiled. 

Serupa dengan kafein, metode penyeduhan kopi akan memberikan perbedaan pada tekanan, 

suhu ekstraksi, dan waktu kontak antara air dengan kopi. 
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Dalam metode penyeduhan tekanan, suhu, dan waktu kontak akan pengaruh terhadap 

perbedaan nilai pH pada hasil ekstraksi. Metode espresso dapat menghasilkan nilai pH yang 

rendah disebabkan oleh pengaturan suhu ekstraksinya yang dapat diatur pada suhu yang tidak 

teralu panas, maka hal ini dapat menyebabkan asam terekstraksi tidak mudah menguap (A. 

Illy & Viani, 2005). Nilai pH yang lebih tinggi pada metode boiled disebabkan oleh 

pemanasan air hingga mendidih yang dapat dikategorikan sebagai suhu yang tinggi.  

Pengaruh waktu kontak antara air dan kopi terhadap pH dapat dilihat dari perbandingan 

metode boiled dan moka-pot. Kedua metode ini menggunakan suhu penyeduhan yang tinggi 

tepatnya pada titik didih air, namun pH yang dihasilkan dari moka-pot lebih rendah. Dalam 

hal ini waktu kontaklah yang berperan. Dalam mekanisme moka-pot waktu kontak antara 

kopi dan air berlangsung lebih singkat jika dibandingkan dengan boiled. Waktu kontak pada 

metode moka-pot berlangsung singkat. Pada metode moka-pot, air yang didihkan akan 

menguap dan meningkatkan tekanan pada wadah bagian bawah. Tekanan ini kemudian akan 

meningkatkan hingga akhirnya terjadi perbedaan tekanan yang besar pada wadah bagian atas 

dan bawah. Dengan dibantu pergerakan gaya dari tekanan besar ke kecil ini air kemudian 

dilewatkan pada bubuk kopi yang berada pada bagian tengah dan kemudian ditampung pada 

wadah bagian atas. Waktu kontak antara bubuk kopi dengan air hanya berlangsung pada saat 

air berpindah dari wadah bawah menuju ke wadah atas. Proses ekstraksi dengan bantuan 

tekanan ini memiliki waktu kontak yang singkat dan hampir serupa dengan metode espresso 

(Navarini et al,, 2009). Hal terakhir yang mempengaruhi yang merupakan keunikan dari 

metode espresso dan moka-pot adalah tekanan yang lebih tinggi. Tiga variabel yaitu tekanan, 

suhu ekstraksi, dan waktu kontak akan berpengaruh terhadap laju ekstraksi kopi. 

Tinggi rendahnya derajat keasaman akan dipengaruhi oleh laju ekstraksi yang terjadi. 

Semakin maksimal ekstraksi yang berlangsung maka akan semakin tinggi derajat 

keasamannya (nila pH rendah). Semakin lama kontak antara pelarut berupa air maka akan 

semakin maksimal ektraksi yang berjalan, namun disisi lain semakin lama waktu kontak akan 

membuat asam-asam volatil terdegradasi yang akan berdampak pada menurunnya pH larutan 

(Gloess et al., 2013). Suhu akan berpengaruh terhadap penguapan asam-asam organik pada 

kopi. Semakin tinggi suhu maka akan memperbesar jumlah asam organik yang akan 

teruapkan. Tekanan berpengaruh pada gaya yang mendorong untuk memperbesar laju reaksi, 

dengan adanya tekanan makan air akan lebih mudah mengalir dari tekanan yang tinggi ke 

tekanan yang lebih rendah sehingga membawa keluar senyawa-senyawa terlarut dalam 

prosesnya. (S. Andueza et al., 2002; López-Galilea et al., 2007).  


