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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kadar kafein dan pH dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam proses pemanggangan, 

penggilingan, dan metode penyeduhan. Suhu dan waktu dalam proses pemanggangan akan 

menyebabkan kadar kafein yang meningkat hingga titik tertentu kemudian akan mulai 

mengalami penurunan. Nilai pH juga dipengaruhi oleh proses pemanggangan dimana pada 

fase awal pemanggangan akan menurunkan nilai pH namun seiring meningkatnya tingkat 

pemanggangan akan menaikan nilai pH biji kopi. Ukuran partikel merupakan faktor yang 

mempengaruhi kadar kafein pada proses penggilingan. Semakin kecil ukuran partikel maka 

akan semakin besar kadar kafein yang dihasilkan. Ukuran partikel juga ikut mempengaruhi 

nilai pH, namun faktor-faktor lain seperti kondisi dan metode penyeduhan berperan lebih 

besar dalam menghasilkan nilai pH kopi. Metode penyeduhan dapat dibedakan berdasarkan 

suhu penyeduhan, waktu kontak antara air dan kopi serta adanya tekanan. Tekanan adalah 

faktor yang paling mempengaruhi baik kadar kafein maupun nilai pH. Hal ini ditunjukan oleh 

metode espresso yang memberikan nilai pH yang rendah serta kadar kafein yang tinggi. Suhu 

penyeduhan akan berpengaruh terhadap kadar kafein dimana kadar kafein akan meningkat 

bila terekstraksi dalam suhu tinggi. Sebaliknya, nilai pH justru akan menurun apabila 

diekstraksi dengan suhu tinggi. Waktu kontak adalah variabel terakhir dalam metode 

penyeduhan dimana semakin lama waktu kontak akan meningkatkan kadar kafein, namun 

sebaliknya semakin lama waktu kontak akan menaikan pH kopi.  

Penelitian-penelitian mengenai kopi masih memiliki banyak celah untuk dikembangkan. 

Penelitian-penelitan yang memiliki variabel yang tetap seperti suhu pemanggangan yang 

tetap dan waktu yang diubah masih sangat diperlukan. Salah satunya penelitian mengenai 

suhu penyeduhan secara spesifik terhadap kadar kafein dan pH pada kopi. Teralu banyaknya 

variabel yang ikut berpengaruh dalam penelitan kopi menjadi tantangan dalam menyatukan 

data yang ada. Variabel pemrosesan pada tahap sebelum pemanggangan seperti pengolahan 

biji hijau sangat mempengaruhi karakteristik dari biji kopi sehingga perbandingan dari 

arabika dan robusta belum dapat dilakukan. Penelitian ini masih memiliki banyak celah 

terlebih kurangnya pembagian waktu dalam proses revisi yang membuat belum semua poin 

perbaikan dapat terselesaikan. Untuk itu penulisan ini masih dapat disempurnakan lagi 

dengan semakin banyaknya penelitan mengenai kopi dengan variabel-variabel yang sama 

sehingga data dapat dibandingkan. 

 


