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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pascapanen adalah aktivitas untuk menaikkan kualitas hasil pertanian, untuk itu 

bermacam perlakuan diberikan pada komoditas pertanian setelah panen hingga komoditas 

sampai di tangan konsumen. Perlakuan pascapanen bertujuan supaya komoditas pertanian 

baik serta cocok ataupun pas pada saat disantap ataupun dikala digunakan untuk bahan 

baku pengolahan (Prastowo et al., 2010). Berdasarkan cara kerjanya, pengeringan buah 

kopi dibedakan dua macam yaitu pengeringan basah (full wash) dan kering (natural). 

Kedua proses ini mempunyai perbedaan, dalam proses kering fermentasi terjadi seiring 

dengan proses penjemuran sedangkan proses basah fermentasi dilakukan dengan 

perendaman selama waktu tertentu sebelum dilakukan proses penjemuran. (Poltronieri & 

Rossi, 2016). 

 

Buah kopi yang telah dipanen memerlukan suatu proses yang sangat panjang sebelum 

menjadi minuman yang dapat dinikmati. Tahapan pengolahan kopi bisa digolongkan jadi 

2 yakni pengolahan kopi primer serta sekunder. Proses pengolahan kopi sekunder adalah 

proses penyangraian, pendinginan dan penggilingan. Dalam tahap ini, penyangraian 

merupakan kunci dari proses produksi kopi bubuk. Bila dikomposisikan perbandingan 

penentu citarasa kopi, 30% rasa kopi didetetapkan dari proses penyangraian, 60% 

didetetapkan oleh proses budidaya dan panen di kebun serta 10% didetetapkan oleh 

barista dikala penyajian. Penyangraian adalah proses yang penting dalam 

mengembangkan karakteristik organoleptik spesifik (aroma, rasa dan warna) yang 

menentukan kualitas kopi. Tetapi, proses ini sangat kompleks, karena jumlah panas yang 

dipindahkan ke biji sangat penting (Purnamayanti et al., 2017). 

 

Proses penyangraian adalah proses pembentukan rasa dan aroma pada biji kopi. Jika biji 

kopi mempunyai kesamaan ukuran, tekstur, kadar air dan struktur kimia, proses 

penyangraian dapat relatif lebih mudah dikendalikan. Realitanya, biji kopi mempunyai 

perbedaan yang sangat besar, sehingga proses penyangraian merupakan seni dan 

membutuhkan keterampilan dan pengalaman sesuai permintaan konsumen (Edvan et al., 

2016). Proses penyengraian pada biji kopi memiliki tingkatan warna dan aroma yang 
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dihasilkan juga berbeda dari biji kopi yang belum disangrai. Penyangraian memiliki tiga 

karakteristik yaitu light, medium, dan dark (Coffeeland, 2019). 

 

Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah merupakan sentra produksi kopi arabika 

(Coffea arabica L.) yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dibandingkan jenis kopi 

lainnya dan berperan penting bagi sumber devisa negara. Produksi kopi Arabika berpusat  

di  lereng Gunung  Sindoro  –  Sumbing  dan  tersebar  di Kecamatan Kledung, Tretep, 

dan Bulu. Wilayah Kecamatan Kledung terletak pada ketinggian tanah rata-rata 1.138 m 

dpl, dengan suhu 18℃ - 29℃ (Lamantemanggungkab, 2020). Menurut Prastowo (2010) 

kopi arabika tumbuh baik dengan citarasa yang bermutu pada ketinggian di atas 1.000 m 

dpl dengan suhu rata-rata 15 - 25℃. 

 

Kombinasi proses pascapanen dan pengeringan pada biji kopi sangat menentukan 

karakteristik fisikomia dan organoleptik yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian pengaruh proses pascapanen dan penyangraian terhadap karakteristik  

fisikokimia dan organoleptik kopi arabika di Kabupaten Temanggung yang berguna 

untuk mengetahui kopi yang dihasilkan apakah sudah memenuhi standar yang ditentukan  

pemerintah Indonesia dan mengetahui kopi yang memiliki karakteristik organoleptik 

terbaik. 
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1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Sejarah Kopi 

Kopi berasal dari daerah Afrika yang mencangkup wilayah negara Etiopia dan Eritrea. 

Kopi merupakan salah satu barang yang menguntungkan untuk diperdagangkan setalah 

dibawa oleh pedagang Arab ke Yaman. Arab mengambil alih perdagangan biji kopi dan 

mengatur perdagangan melalui pelabuhan Mocha yang terletak di Yaman.  Abad 17 Eropa 

mulai mengoptimalkan kopi dengan cara membuat perkebunan kopi sendiri. Area 

jajahannya tersebar di berbagai penjuru bumi, salah satunya terletak di pulau Jawa. 

Dahulu secangkir kopi Jawa lebih dikenal dengan sebutan cup of Java yang artinya 

secangkir Jawa (Afriliana dalam Yulia, 2018). 

 

Tumbuhan kopi arabika disebarkan ke Indonesia oleh seorang berkebangsaan Belanda 

diabad ke-17 sekitar tahun 1646, biji arabika mocca tersebut didapatkan dari Arabia. Pada 

tahun 1696 Gubernur Jenderal Belanda di Malabar mengirim jenis kopi ini juga ke 

Batavia. Pada tahun 1699 didatangkan lagi bibit-bibit baru karena tanaman ini mati akibat 

banjir, yang kemudian berkembang di sekitar Jakarta dan Jawa Barat, lalu menyebar ke 

berbagai bagian di kepulauan-kepulauan Indonesia (Prastowo et al., 2010). Sekitar satu 

abad kopi arabika sudah berkembang menjadi tanaman rakyat. Perkebunan kopi pertama 

diusahakan di Jawa Tengah (Semarang dan Kedu) pada awal abad ke-19, sedang 

perkebunan kopi di Jawa Timur (Kediri dan Malang) baru dibuka pada abad ke-19, dan 

di Besuki bahkan baru pada akhir tahun 1900an. Hampir dua abad kopi arabika menjadi 

satu-satunya jenis kopi komersial yang ditanam di Indonesia. Karena serangan penyakit 

karat daun (Hemileia vastatrix), yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1876 budidaya kopi 

rabika ini mengalami kemunduran. Kopi arabika hanya bisa bertahan di daerah-daerah 

tinggi (1000 m ke atas), di mana serangan penyakit ini tidak begitu hebat. Ada beberapa 

jenis kopi yang ditanam tersebar di Nusantara antara lain: kopi liberika, kopi robusta, dan 

juga kopi arabika. Tetapi kopi arabika dan kopi robusta yang lebih dikenal oleh 

masyarakat (Afriliana dalam Yulia, 2018). 

 

1.2.2. Kopi Arabika 

Kopi arabika adalah kopi yang paling baik mutu cita rasanya, tanda-tandanya adalah biji 

picak, daun berwarna hijau tua  dan berombak-ombak. Kopi arabika baik tumbuh dengan 
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citarasa yang bermutu pada ketinggian di atas 1000 m dpl. Kenyataannya, lahan 

pertanaman kopi yang ada di Indonesia sampai saat ini sebagian besar terletak di 

ketinggian antara 700 sampai 900 m dpl. Curah hujan yang sesuai untuk kopi seyogyanya 

adalah 1500 – 2500 mm per tahun, dengan rata-rata bulan kering 1-3 bulan dan suhu rata-

rata 15 - 25 °C (Prastowo et al., 2010) . Ketinggian tempat penanaman akan berkaitan 

juga dengan citarasa kopi. 

 

Klasifikasi kopi arabika menurut Intergrated Taxonomic Information Spesies (ITIS 

Report, 2019) adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Filum   : Tracheophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo   : Gentianales  

Famili   : Rubiaceae  

Genus   : Coffea  

Spesies  : Coffea arabica L. 

 

1.2.3. Penanganan Pascapanen 

Pascapanen adalah salah satu aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil 

pertanian, oleh karena itu beragam tindakan ataupun perlakuan diterapkan pada 

komoditas pertanian setelah panen hingga komoditas berada di tangan konsumen. 

Perlakuan pascapanen bertujuan supaya komoditas pertanian baik serta cocok ataupun 

pas pada saat disantap ataupun dikala digunakan untuk bahan baku pengolahan (Prastowo 

et al., 2010). 

 

Buah kopi dipanen manual dengan cara memetik buah yang sudah masak. Ukuran 

kematangan buah ditandai dengan perubahan warna pada kulit buah. Kulit buah berwarna 

hijau tua ketika masih muda, berwarna kuning ketika setengah masak dan berwarna merah 

saat masak penuh dan menjadi kehitam-hitaman setelah terlampau masak penuh (over 

ripe). 
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Gambar 1. Potongan Penampang Buah Kopi 

Sumber: Menteri Pertanian (2012) 

 

Kemasakan buah kopi juga dapat dilihat dari kekerasan dan komponen senyawa gula di 

dalam daging buah. Buah kopi yang sudah matang memiliki daging buah lunak dan 

berlendir serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis. 

Berbeda dengan daging buah kopi yang masih muda sedikit keras, tidak berlendir dan 

rasanya tidak manis karena senyawa gula belum terbentuk dengan maksimal. Sedangkan 

pada buah yang terlalu masak kandungan lendir cenderung berkurang karena sebagian 

senyawa gula dan pektin telah terurai secara alami karena proses respirasi. Pada gambar 

1 dapat dilihat bagian dalam kopi tidak berbunga serentak dalam setahun, oleh karena itu 

terdapat beberapa cara pemanenan sebagai berikut: 

a. Pemetikan selektif dilakukan pada buah yang sudah masak. 

b. Pemetikan setengah selektif dilakukan pada dompolan buah  yang sudah masak. 

c. Pemetikan secara lelesan dilakukan pada buah kopi yang gugur akibat terlambat 

dipetik. 

d. Pemetikan secara racutan/rampasan adalah pemetikan pada semua buah kopi yang 

masih hijau, biasanya terdapat pada pemanenan akhir. 

(Menteri Pertanian, 2012) 

 

Prastowo (2010) menyatakan bahwa kopi yang sudah dipetik harus segera diolah lebih 

lanjut dan tidak boleh dibiarkan begitu saja selama lebih dari 12 sampai 20 jam. Kopi 

1. Kulit Buah 

2. Daging Buah 

3. Kulit Tanduk 

4. Kulit Ari 

5. Biji 

6. Tangkai 
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yang tidak segera diolah dalam jangka waktu tersebut kopi akan mengalami  proses 

fermentasi dan proses kimia lainnya yang mengakibatkan penurunan mutu dari kopi 

tersebut. Jika terpaksa belum diolah, kopi harus direndam dahulu dalam air bersih yang 

mengalir. Proses pengolahan kopi terbagi menjadi dua proses yaitu olah kering (natural) 

dan olah basah (full wash) (Menteri Pertanian, 2012). 

 

1. Proses Kopi Secara Kering (Natural) 

Pengolahan dengan cara kering cocok untuk pengolahan ditingkat petani  dilahan yang 

tidak luas dan kapasitas olahannya kecil. Pada perkebunan besar pengolahan kopi metode 

kering hanya dilakukan untuk buah kopi yang berwarna hijau, kopi yang mengambang, 

dan kopi yang terserang bubuk. Perbedaan metode pengolahan yang dilakukan oleh petani 

dan yang dilakukan oleh perkebunan-perkebunan mengakibatkan perbedaan mutu kopi 

yang dihasilkan. Para petani kopi biasanya hanya mengetahui metode pengolahan kering.  

Prinsip pengolahan ini dilakukan pada buah kopi yang sudah dipetik kemudian 

dikeringkan dengan panas matahari hingga buahnya menjadi kering, selama 14 hingga 20 

hari. Kopi yang sudah dikeringkan bisa disimpan sebagai kopi glondongan dan sebelum 

dijual kopi tersebut ditumbuk atau dikupas menggunakan huller supaya kulit tanduk dan 

kulit arinya hilang. Berikut ini merupakan tahapan pengolahan kopi cara kering: 

 

Gambar 2. Tahapan Proses Kopi Secara Kering (Natural). 

Sumber: Menteri Pertanian (2012) 
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2. Proses Secara Basah (Full Wash) 

Pertanian (2012) menyatakan untuk pengolahan basah, buah kopi yang telah dipetik 

kemudian dimasukan kedalam pulper supaya kulit buahnya lepas. Dari mesin pulper buah 

yang sudah terlepas kulitnya kemudian dibiarkan ke bak dan direndam selama beberapa 

hari untuk fermentasi. Setelah itu buah kopi direndam kemudian dicuci bersih dan 

akhinya dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur dipanas matahari 

ataupun menggunakan mesin pengering. Setelah itu dimasukan ke mesin huller atau 

ditumbuk supaya kulit tanduknya lepas, akhirnya dilakukan sortasi. Berikut merupakan 

tahapan pengolahan kopi cara basah secara berurutan : 

 

 

Gambar 3. Tahapan Proses Kopi Secara Basah (Full Wash). 

Sumber: (Menteri Pertanian, 2012) 
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1.2.4. Penyangraian (Roasting) 

 

 

Gambar 4. Mesin Roasting 

 

Penyangraian kopi merupakan salah satu proses yang digunakan untuk meningkatkan 

kekompleksitasan bahan kimia dari biji kopi. Penyangraian biji kopi dilakukan untuk 

mendapatkan aroma dari biji kopi yang dapat diterima saat akan diseduh. Proses 

penyangraian juga digunakan untuk mematangkan biji kopi yang masih basah menjadi 

biji kopi kering sehingga siap untuk diseduh dan dikonsumsi. Proses penyangraian biji 

kopi akan menghilangkan air yang berada dalam biji kopi, yang nantinya akan menjadi 

uap air karena adanya proses pemanasan yang disebabkan oleh dinding mesin 

penyangraian. Selain itu juga ada beberapa fase yang terjadi selama pross penyangraian: 

 

Menurut Afriliana dalam Yulia (2018) proses penyangraian pada biji kopi memiliki 

tingkatan warna dan aroma yang dihasikan juga berbeda dari biji kopi yang belum 

disangrai. Berikut ini adalah karakteristik kopi yang sudah di sangrai: 

1. Coklat Muda (Light Roast) 

Selama penyangraian untuk aroma biji kopi belum terlalu tercium. Proses penyangraian 

ini biji kopi akan sedikit mengembang, dan biji kopi belum sepenuhnya matang atau 

tingkat kematangan pada biji kopi masih rendah. Penyangraian pada biji kopi ini memiliki 

warna coklat terang karena penyerapan panas tidak terjadi begitu lama. Warna coklat pada 
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biji terjadi saat proses penyangraian pada kisaran 180 – 205oC. Pecahan biji kopi pertama 

(first crack) terjadi pada suhu sekitar 205oC dan saat pecahan pertama proses 

penyangraian bisa dihentikan. Tingkat keasaman dan kafein yang ada pada biji kopi ini 

cukup tinggi, dan untuk cita rasa yang dihasilkan seperti aroma jeruk (citrusy), bau tanah 

(earthy), dan bau mentega (buttery). 

 

2. Setengah Gelap (Medium Roast) 

Cita rasa yang dihasilkan pada proses roasting ini menghasilkan rasa manis dan aroma 

asap yang tercium tajam, warna yang dihasilkan berwarna hitam sampai berminyak dan 

kandungan gulanya berkarbonisasi. Pada proses penyangraian ini banyak digunakan 

untuk penyangraian biji kopi. Selama proses penyangraian ini biji kopi yang dihasilkan 

akan menjadi lebih gelap dibandingkan dengan pada pecahan pertama (first crack). 

Selama proses penyangraian biji kopi tidak mengeluarkan minyak pada permukaannya. 

Biji kopi setengah gelap ini biasa terjadi pada kisaran suku 210oC dan 220oC. Suhu 

penyangraian yang belum sampai pada pecahan kedua (second crack) tetapi sudah 

melewati pecahan biji pertama (first crack). Kafein yang dihasilkan pada suhu ini sedikit 

lebih rendah, dan aroma yang dihasilkan memiliki aroma netral, keasaman yang netral 

dan memiliki banyak rasa. 

 

3. Gelap (Dark Roast) 

Warna biji kopi yang gelap ini merupakan biji kopi yang memiliki tingkat kematangan 

paling matang. Warna biji kopi ini lebih gelap dibangdingkan tingkat-tingkat 

penyangraian lainnya. Biji kopi yang gelap ini mengeluarkan minyak pada permukaan 

biji. Rasa kopi yang dihasilkan pada penyangraian ini pahit dan menutupi rasa khas kopi. 

Warna gelap pada biji kopi dihasilkan saat pecahan biji kedua sudah selesai dengan suhu 

sekitar 240oC. Kopi yang dihasilkan memiliki (body) kekentalan kopi yang tebal. 
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                                  Light                         Medium                     Dark 

Gambar 5. Roasting Profile 

Sumber: Coffeeland (2019) 

 

1.2.5. Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu komponen kualitas kopi yang penting. Pada saat panen, 

kadar air biji kopi bisa di atas 60% dan harus diturunkan dikisaran 12%. Pada umumnya, 

penurunan kadar air dengan cara menjemurnya. Penjemuran bisa hanya 2 hari, atau bisa 

lebih dari seminggu, tergantung intensitas sinar matahari. Selain itu, teknik pascapanen 

kopi seperti pengolahan basah, semi basah dan kering, sangat mempengaruhi waktu 

pengeringan. Biji kopi hijau (green bean) harus segera dikeringkan karena pada kondisi 

kadar air yang optimum, akan timbul jamur, dan diantaranya bisa mengandung ocratoxin, 

semacam aflatoxin pada kacang tanah yang beracun dan bisa memicu kanker. Selain itu, 

jika ada biji kopi yang terserang jamur akan terasa saat cup testing bau apek, atau off 

flavor lain akan terdeteksi. Kadar air pada kopi juga semakin berkurang setelah melalui 

proses roasting (Coffeeland, 2019).  

 

Menurut Edvan (2016) kadar air pada biji kopi akan mengalami penurunan pada saat suhu 

dan lama penyangraian mengalami peningkatan. Semakin besar perbedaan suhu antara 

medium pemanas dengan bahan pangan akan meningkatkan penguapan air dari bahan 

pangan. Massa air mengalami perubahan ketika kandungan air pada bahan sudah mecapai 

kondisi jenuh, sehingga mengakibatkan air yang terkandung di dalam bahan berubah dari 

fase cair menjadi fase uap. Aditya (2005) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses pengeringan adalah kadar air. Pengeringan bertujuan supaya kadar 

air pada bahan berkurang sehingga perkembangan organisme pembusuk terhambat. 

Kadar air suatu bahan berpengaruh terhadap banyaknya air yang diuapkan dan lamanya 

proses pengeringan. Syarat mutu kopi bubuk di Indonesia telah diterapkan berdasarkan 
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SNI 01-3542-2004 (Standar Nasional Indonesia, 2004), standar ini merupakan revisi dari 

SNI 01-3542-1994. Kopi bubuk yang dimaksud merupakan biji kopi yang sudah disangrai 

(roasted) lalu digiling, dengan atau tanpa penambahan bahan lain pada konsentrasi 

tertentu tanpa mengurangi rasa maupun aromanya dan tidak berbahaya bagi kesehatan. 

Syarat mutu kopi bubuk seperti tercantum dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Kopi Bubuk 

No. Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

I II 

1 2 3 4 5 

1 Keadaan:    

1.1. Bau - normal normal 

1.2. Rasa - normal normal 

1.3. Warna - normal normal 

2 Air % b/b maks. 7 maks. 7 

3 Abu % b/b maks. 5 maks. 5 

4 
Kealkalian abu 𝑚𝑙 𝑥 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻

100𝑔
 57 - 64 min.35 

5 Sari kopi % b/b 20 - 36 maks. 60 

6 Kafein (anhidrat) % b/b 0.9 - 2 0.45 - 2 

7 Bahan-bahan lain - tidak boleh ada boleh ada  

8 Cemaran logam    

8.1 Timbal (Pb) mg/kg maks. 2.0 maks. 2.0 

8.2 Tembaga (Cu) mg/kg maks. 30.0 maks. 30.0 

8.3 Seng (Zn) mg/kg maks. 40.0 maks. 40.0 

8.4 Timah (Sn) mg/kg maks. 40.0/250.0* maks. 40.0/250.0* 

8.5 Raksa (Hg) mg/kg maks. 0.03 maks. 0.03 

9 Arsen (As) mg/kg maks. 1.0 maks. 1.0 

10 Cemaran mikroba    

10.1 Angka lempeng total koloni/g maks. 106 maks. 106 

10.2 Kapang koloni/g maks. 104 maks. 104 
*untuk yang dikemas dalam kaleng 

(Standar Nasional Indonesia, 2004) 

 

Pengukuran kadar air yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

thermogravimetri yang mengacu pada SNI 01-2891-1992 (Standar Nasional Indonesia, 

1992). Thermogravimetri merupakan metode penentuan kadar air bahan pangan yang 

dilakukan dengan pemanasan pada bahan pangan yang telah diukur berat konstannya di 

mana kehilangan berat bahan merupakan jumlah air yang terkandung di dalam bahan 

pangan (Agroindustry, 2020). Prinsip dari metode ini adalah dilakukannya pemanasan 
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sample di dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC, berat sample yang hilang dihitung sebagai 

kadar air. 

 

1.2.6. pH 

pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan level keasaman atau 

kebasaan yang dimiliki suatu larutan. Kologaritma aktivitas ion hidrogen (H+) yang 

terlarut diartikan sebagai pH. Kopi arabika memiliki cakupan pH antara 4,80 – 5,80 

(Yusianto, 2014). Seiring dengan semakin tinggi dan lamanya proses penyangraian nilai 

keasaman akan semakin meningkat. Menurut Mulato dalam Purnamayanti (2017), secara 

alami biji kopi mengandung berbagai jenis senyawa senyawa volatil seperti aldehida, 

furfural, keton alkohol, ester, asam format, serta asam asetat yang sifatnya mudah 

menguap. Senyawa yang menyebabkan rasa sepat atau rasa asam seperti tanin dan asam 

asetat akan hilang karena menguap pada saat kopi disangrai dan sebagian lainnya akan 

bereaksi dengan asam amino membentuk senyawa melanoidin yang memberikan warna 

coklat. Perubahan nilai keasaman pada kopi cenderung naik yang menuju kenilai pH yang 

netral. 

 

Menurut Ciptadi dalam Grace (2017) sifat fisik dan kimia akan mengalami perubahan selama 

proses penyangraian seperti swelling, penguapan air, terbentuknya senyawa volatile, 

karmelisasi karbohidrat, pengurangan serat kasar, denaturasi protein, dan terbentuknya gas 

CO2 yang mengisi pori-pori kopi. Semakin tingginya suhu dan lama penyangraian 

menyebabkan terjadinya pirolisis senyawa asam sehingga senyawa ini menguap. Kopi yang 

diproses secara basah memiliki aroma dan flavor lebih baik, body lebih rendah, acidity 

lebih tinggi daripada kopi yang diproses secara kering (Yusianto 2014). 

 

1.2.7. Kadar Abu 

Menurut Hayati (2018) kadar abu didefinisikan sebagai jumlah mineral-mineral yang 

terkandung pada bahan, sedangkan mineral-mineral yang ada pada kopi adalah 

potassium, kalium, kalsium, magnesium, serta mineral non-logam yaitu fosfor dan sulfur. 

Abu adalah residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik 

bahan pangan.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan lama waktu penyangraian 

berdampak pada persentase kadar abu yang didapatkan. Tingkat kandungan mineral yang 

signifikan mengalami kenaikan bisa berakibat kepada tingginya abu. Adapun lain hal 

yang menjadi faktor kandungan abu di biji kopi ialah kulit ari dan kotoran yang ikut 

menempel. Edvan (2016) mengutarakan jika salah satu faktor eksternal yakni letak daerah 

budidaya tanaman kopi menjadi penentu kadar abu. Perbedaan kadar abu kopi disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya mutu kopi. Menurut Sine & Soetarto (2018) perpaduan 

dari komponen anorganik ataupun mineral yang ada di suatu bahan pangan adalah kadar 

abu. Komponen pangan tersusun oleh 96% bahan anorganik dan air, sementara itu sisanya 

adalah elemen-elemen mineral. Total mineral pada suatu bahan pangan menandakan 

kadar abu. Ketika proses pembakaran berlangsung bahan organik akan terbakar 

sedangkan senyawa anorganiknya tetap ada, itulah yang disebut kadar abu. Berdasarkan 

SNI 01-3542-2004 (Standar Nasional Indonesia, 2004) kadar abu kopi bubuk maksimal 

5%. Menurut Pigozzi (2018) kadar abu rata-rata pada kopi arabika sangrai berkisar antara 

2,5% - 4,5%, dan jika kadar abu melibihi 5% mungkin disebabkan karena adanya kotoran 

yang signifikan pada sampel. 

 

1.2.8. Analisa Warna 

Analisa warna merupakan salah satu uji fisik yang menentukan baik tidaknya kualitas 

kopi seduhan. Prinsip pengujian warna ini dilakukan dengan chromameter Minolta 

CR400 pada kopi bubuk sebelum diseduh dan analisa sensori pada seduhan kopi. Menurut 

Pathare (2013), prinsip kerja dari hunter chromameter adalah interaksi antara energi 

cahaya diffus dengan atom atau molekul penyusun objek yang diukur warnanya. Sistem 

warna dari alat ini adalah sistem warna yang menggunakan 3 parameter sistem penilaian 

yaitu L, a*, dan b*. notasi L (lightness) dengan 0 untuk warna hitam dan 100 untuk 

menunjukkan warna putih. Notasi a* (redness) menunjukkan warna merah - hijau dengan 

nilai a* dari 0 hingga +80 menunjukkan warna merah, sedangkan nilai a* dari 0 hingga -

80 menunjukkan warna hijau. Notasi b* (yellowness) mengindikasikan warna biru hingga 

kuning, rentang nilai b* 0 sampai +70 menyatakan warna kuning, dan rentang nilai b* 0 

sampai -70 menandakan warna biru. 
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Menurut jurnal yang ditulis oleh Balya (2013), selain sebagai faktor yang ikut 

menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau 

kematangan. Fermentasi yang lebih lama menyebabkan terlarutnya pigmen dalam biji 

kopi dan penurunan nilai kecerahan yang terjadi diduga terdapat reaksi yang berlebihan 

antara asam yang dihasilkan biji kopi. Pigmen yang telah larut membuat biji menjadi 

pucat akan tetapi asam yang terlalu tinggi dapat menyebabkan warna biji kopi lebih gelap 

karena senyawa pigmen telah habis terlarut. Purnamayanti (2017) menyatakan pada 

metode penyangraian timbul transformasi warna sehingga dapat diidentifikasi secara 

visual. Transformasi warna yang terjadi dari hijau menjadi coklat muda lalu hitam dan 

berminyak. 

 

1.2.9. Analisa Sensori 

Analisa sensori kopi (cupping) dilakukan untuk menguji cita rasa kopi. Analisa sensori 

kopi dapat menilai kesukaan manusia sebagai konsumen. Cita rasa kopi sangat penting 

sehingga panelis (cup tester) akan bertindak sebagai alat ukur. Cup tester tersebut harus 

peka, konsisten dan harus mempunyai kepekaan mengenali, membedakan, dan 

membandingkan beberapa sampel kopi (SCAA, 2015).  

 

Untuk melaksanakan penilaian sensori diperlukan panel. Dalam penilaian suatu mutu atau 

analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi, panel bertindak sebagai instrumen atau alat. 

Panel ini terdiri dari orang atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi 

berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Panelis 

yang digunakan adalah panelis agak terlatih. Panel agak terlatih terdiri dari 15 - 25 orang 

yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat sensorik tertentu. Panel agak terlatih 

dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji kepekaannya terlebih dahulu, 

sedangkan data yang sangat menyimpang boleh tidak digunakan data analisis (Arbi, 

2003). Uji sensori yang digunakan adalah pengujian deskripsi. Uji sensori ialah penskalaan 

sensori yang meliputi banyak karakteristik sensori yang lebih kompleks. Kualitas suatu bahan 

pangan dipengaruhi beberapa karakter  sensori. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh 

hasil berupa angka rerata yang dianalisis sebagai nilai mutu sensori (Susiwi, 2009). 
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Gambar 6. Cupping Form 

(SCAA, 2015) 

 

Atribut  penilaian pada penilian ini adalah aroma kering, aroma basah, aftertaste, dan 

acidity. Aroma kering adalah bau kopi yang baru digiling saat masih kering. Aroma basah 

adalah bau kopi ketika diresapi dengan air panas dan uap dilepaskan. Aftertaste berkaitan 

dengan rasa positif yang tertinggal di palatum (langit-langit mulut) setelah kopi diminum. 

Keasaman kopi dideskripsikan menjadi 2 yaitu asam dan masam, asam berarti enak dan 

masam berarti tidak enak. Kopi memiliki keasaman yang enak jika saat diminum berasa 

buah segar. Kopi yang terlalu asam dikatakan tidak enak, suhu dapat mempengaruhi 

keasaman kopi (SCAA, 2015). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan karakteristik fisikokimia dan 

organoleptik kopi arabika di Temanggung dengan kombinasi perlakuan pascapanen dan 

penyangraian. 


