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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Fisik 

4.1.1. Kadar Air 

Rerata kadar air kopi arabika dengan perlakuan pascapanen full wash yaitu 10,998% lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan pascapanen natural yaitu 10,010%. Hasil uji kadar 

air pada perlakuan pascapanen natural lebih rendah dan bebeda nyata dibandingkan 

perlakuan pascapanen full wash pada semua tingkat penyangraian. Hal ini sesuai teori 

Purnamayanti et al (2017) yang mengatakan bahwa pada saat panen, kadar air biji kopi 

bisa di atas 60% dan harus diturunkan dikisaran 12%. Menurut (Menteri Pertanian, 2012) 

kadar air natural green bean lebih rendah dan berbeda nyata daripada full wash green 

bean hal itu dikarenakan pada kopi arabika full wash green bean dilakukan proses 

fermentasi basah dengan cara direndam dalam bak berisi air selama 12 jam sedangkan 

pada kopi arabika natural green bean tidak dilakukan proses fermentasi dan langsung 

dikeringkan. Hal ini diperkuat oleh Farah dalam Tarigan & Towaha (2017) yang 

mengatakan kadar air biji kopi >12% akan memacu pertumbuhan mikrob pada saat 

penyimpanan, sedangkan <8,5% akan berpengaruh terhadap meningkatnya butir patah 

dan menurunkan kualitas. 

 

Dari data kadar air yang didapatkan terlihat bahwa semakin tinggi perlakuan suhu dan 

waktu yang digunakan dalam penyangraian kopi arabika maka kadar air yang didapatkan 

semakin rendah dan saling berbeda nyata antar perlakuan penyangraian. Rerata kadar air 

kopi arabika dengan perlakuan pascapanen natural dan disangrai pada tingkat light yaitu 

2,522% lebih tinggi dibandingkan perlakuan penyangraian pada tingkat medium yaitu 

1,810% dan perlakuan penyangraian pada tingkat dark yaitu 1,259%. Rerata kadar air 

kopi arabika dengan perlakuan pascapanen full wash dan disangrai pada tingkat light yaitu 

3,149% lebih tinggi dibandingkan perlakuan penyangraian pada tingkat medium yaitu 

2,358% dan perlakuan penyangraian pada tingkat dark yaitu 1,539%. Hal ini sesuai teori 

Edvan (2016) yang mengatakan bahwa kadar air kopi cenderung mengalami penurunan 

pada saat suhu dan lama penyangraian mengalami peningkatan. Besarnya perbedaan 

diantara pemanas dengan objek bahan pangan akan memudahkan jalannya evaporasi. 
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Keadaan jenuh mengakibatkan berkurangnya bobot air sampel pangan dari kondisi 

molekul cair beralih menjadi molekul uap air. 

 

Berdasarkan tabel di atas interaksi perlakuan pascapanen full wash dan tingkat 

penyangraian light menghasilkan kadar air tertinggi yaitu 3,149% dan pada perlakuan 

pascapanen narutal dan tingkat penyangraian dark menghasilkan kadar air terendah yaitu 

1,259%. Hal ini sesuai dengan teori Sudibyo (2010) yang mengatakan bahwa kadar air 

pada kopi yang telah disangrai atau kopi instan umumnya mengandung kadar air yang 

tidak melebihi 4% pada suhu 20℃. Syarat mutu kadar air kopi bubuk di Indonesia telah 

diterapkan berdasarkan SNI 01-3542-2004 (Standar Nasional Indonesia, 2004) yaitu 

maksimal 7%. Makna dari kopi bubuk adalah pemrosesan biji kopi yang melewati 

tahapan roasting dan grinding. 

 

4.1.2. Kadar Abu 

Rerata kadar abu wet basis kopi arabika dengan perlakuan pascapanen natural yaitu 

3,869% dianggap sama dengan perlakuan pascapanen full wash yaitu 3,622%. Hasil uji 

kadar abu wet basis pada perlakuan pascapanen natural tidak bebeda nyata dengan 

perlakuan pascapanen full wash pada semua tingkat penyangraian. Dari data yang 

didapatkan dapat dilihat bahwa tidak ada interaksi antara perlakuan pascapanen dan 

tingkat penyangraian terhadap kadar abu dry basis kopi arabika. Wahyuni dalam Edvan 

(2016) mengatakan apabila jumlah abu di biji kopi disebabkan karena wilayah tumbuh 

bahan baku dan dampak dari faktor eksternal. Kadar abu yang dihasilkan semakin tinggi 

jika komposisi mineralnya tinggi, yang berarti bahwa kopi itu berkualitas baik.  

 

Hasil bahwa rerata kadar abu wet basis pada perlakuan pacapanen natural dan disangrai 

pada tingkat light berbeda nyata nyata dengan medium, tetapi pada perlakuan peyangraian 

medium tidak berbeda nyata dengan dark. Rerata kadar abu wet basis pada perlakuan 

pacapanen natural dan disangrai pada tingkat light yaitu 4,299% lebih rendah daripada 

medium yaitu 4,593% atau dark yaitu 4,583%. Dapat dilihat bahwa rerata kadar abu wet 

basis pada perlakuan pacapanen full wash dan disangrai pada tingkat light berbeda nyata 

nyata dengan dark, tetapi pada perlakuan peyangraian medium tidak berbeda nyata 

dengan light ataupun dark. Rerata kadar abu wet basis pada perlakuan pacapanen full 
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wash dan disangrai pada tingkat light yaitu 4,025% lebih rendah daripada dark yaitu 

4,508%. Hal ini sesuai teori Hayati et al (2018) yang mengatakan bahwa perlakuan suhu 

dan lama waktu sangrai berpengaruh terhadap kadar abu yang dihasilkan (%). Riansah 

(2013) juga mengatakan bahwa peningkatan kadar abu ini terjadi karena semakin lama 

waktu dan semakin tinggi suhu pengeringan maka akan semakin banyak air yang 

teruapkan dari bahan yang dikeringkan. Riansah (2013) juga mengatakan bahwa kadar 

abu tergantung pada jenis bahan, cara pengabuan, waktu dan suhu yang digunakan saat 

pengeringan. Jika bahan yang diolah melalui proses pengeringan maka lama waktu dan 

semakin tinggi suhu pengeringan akan meningkatkan kadar abu karena air yang keluar 

dari dalam bahan semakin besar. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan interaksi perlakuan pascapanen natural dan 

tingkat penyangraian medium menghasilkan kadar abu wet basis tertinggi yaitu sebesar 

4,593% dan pada perlakuan pascapanen full wash dan tingkat penyangraian light 

menghasilkan kadar abu wet basis terendah yaitu 4,025%. Hasil yang didapatkan sudah 

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

maksimal 5%. Pigozzi (2018) juga menyatakan bahwa 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. 

 

4.1.3. Warna 

Rerata lightness kopi arabika dengan perlakuan pascapanen natural green bean yaitu 

62,033 berbeda nyata dibandingkan perlakuan pascapanen full wash yaitu 58,107. Hasil 

uji lightness pada perlakuan pascapanen natural lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

pascapanen full wash pada semua tingkat penyangraian. Data yang didapatkan 

menunjukkan bahwa rerata a* (redness) kopi arabika dengan perlakuan pascapanen 

natural green bean yaitu 0,717 lebih tinggi dibandingkan perlakuan pascapanen full wash 

green bean yaitu 0,352. Hasil uji a* pada perlakuan pascapanen natural lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan pascapanen full wash pada semua tingkat penyangraian. Rerata 

b* (yellowness) kopi arabika dengan perlakuan pascapanen natural green bean yaitu 

15,673 lebih tinggi dibandingkan perlakuan pascapanen full wash green bean yaitu 

13,470. Hasil uji b* pada perlakuan pascapanen natural lebih tinggi dibandingkan 
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perlakuan pascapanen full wash pada semua tingkat penyangraian. Hasil yang didapatkan 

pada penelitian ini sesuai dengan teori Balya (2013) yang mengatakan bahwa fermentasi 

yang lebih lama menyebabkan terlarutnya pigmen dalam biji kopi dan penurunan nilai 

lightness, redness, dan yellowness 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. 

 

Dari data yang didapatkan terlihat bahwa semakin tinggi perlakuan suhu dan waktu yang 

digunakan dalam penyangraian kopi arabika maka lightness yang didapatkan semakin 

rendah dan saling berbeda nyata antar perlakuan penyangraian. Rerata lightness kopi 

arabika dengan perlakuan pascapanen natural dan disangrai pada tingkat light yaitu 

42,933 lebih tinggi dibandingkan perlakuan penyangraian pada tingkat medium yaitu 

41,338 dan perlakuan penyangraian pada tingkat dark yaitu 38,195. Rerata lightness kopi 

arabika dengan perlakuan pascapanen full wash dan disangrai pada tingkat light yaitu 

42,108 lebih tinggi dibandingkan perlakuan penyangraian pada tingkat medium yaitu 

38,293 dan perlakuan penyangraian pada tingkat dark yaitu 35,493. Hasil tersebut sesuai 

dengan teori Sudibyo (2010) yang mengatakan bahwa reaksi browning non-enzimatis 

yang terjadi pada kopi arabika yang sudah disangrai yaitu maillard dan karamelisasi 

menjadi suatu penyebab utama penurunan mutu pada produk pangan. Reaksi ini timbul 

akibat interaksi antara gula pereduksi dengan asam-asam amino. Reaksi ini dapat 

mengakibatkan warna yang lebih gelap pada produk-produk kering, sehingga dapat 

menurunkan tingkat kecerahan produk. Semakin tinggi perlakuan suhu dan waktu yang 

digunakan dalam penyangraian kopi arabika maka a* (redness) yang didapatkan semakin 

rendah. Rerata a* kopi arabika dengan perlakuan pascapanen natural dan disangrai pada 

tingkat light yaitu 7,087 lebih tinggi dibandingkan perlakuan penyangraian pada tingkat 

medium yaitu 5,017 dan perlakuan penyangraian pada tingkat dark yaitu 4,677. Rerata a* 

kopi arabika dengan perlakuan pascapanen full wash dan disangrai pada tingkat light yaitu 

6,235 lebih tinggi dibandingkan perlakuan penyangraian pada tingkat medium yaitu 4,520 

dan perlakuan penyangraian pada tingkat dark yaitu 3,398. Semakin tinggi perlakuan 

suhu dan waktu yang digunakan dalam penyangraian kopi arabika maka b* (yellowness) 

yang didapatkan semakin rendah. Rerata b* kopi arabika dengan perlakuan pascapanen 
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natural dan disangrai pada tingkat light yaitu 10,513 lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

penyangraian pada tingkat medium yaitu 6,745 dan perlakuan penyangraian pada tingkat 

dark yaitu 6,547. Rerata b* kopi arabika dengan perlakuan pascapanen full wash dan 

disangrai pada tingkat light yaitu 8,917 lebih tinggi dibandingkan perlakuan penyangraian 

pada tingkat medium yaitu 5,982 dan perlakuan penyangraian pada tingkat dark yaitu 

3,952. Hasil yang diterima dari penelitian selaras dengan teori Purnamayanti (2017), 

sewaktu teknik penyangraian akan terjadi perubahan warna yang terindentifikasi melalui 

indra penglihatan (visual). Diawali dari warna hijau lalu kuning kemudian beralih warna 

menjadi coklat kemerahan dan hasil akhirnya hitam serta terlapisi oleh minyak. Warna 

merah dan kuning maksimal didapatkan pada kopi arabika pada tingkat penyangraian 

light sedangkan pada tingkat penyangraian medium sampai dark warna kopi lebih 

cenderung hitam.  Hal ini diperkuat oleh Mulato dalam Purnamayanti (2017), secara 

alami pada biji kopi terdapat senyawa volatil yang mudah menguap yaitu ldehida, 

furfural, keton alkohol, ester, asam format, dan asam asetat. Pada saat kopi diroasting 

senyawa yang menyebabkan rasa sepat atau rasa asam seperti tanin dan asam asetat akan 

hilang. Senyawa tersebut menguap dan sebagian lainnya akan bereaksi dengan asam 

amino membentuk senyawa melanoidin yang memberikan warna coklat. 

 

4.1.4. pH 

Hasil uji pH pada perlakuan pascapanen full wash lebih rendah dan bebeda nyata 

dibandingkan perlakuan pascapanen natural pada semua tingkat penyangraian. Hal ini 

sesuai dengan teori Farah dalam Yusianto (2014), komposisi asam klorogenat pada biji 

kopi berkisar  4 - 12% (berat kering) oleh karena itu kopi merupakan sumber utama asam 

klorogenat. Komposisi asam klorogenat kopi dengan metode full wash lebih tinggi 

dibandingkan kopi dengan metode natural.  Asam klorogenat jumlahya masih signifikan 

meskipun setelah proses penyangraian sebagian besar asam klorogenat rusak. Semakin 

tinggi perlakuan suhu dan waktu yang digunakan dalam penyangraian kopi arabika maka 

pH yang didapatkan semakin tinggi dan saling berbeda nyata antar perlakuan 

penyangraian. Rerata pH kopi arabika dengan perlakuan pascapanen natural dan 

disangrai pada tingkat light yaitu 4,898 lebih rendah dibandingkan perlakuan 

penyangraian pada tingkat medium yaitu 5,133 dan perlakuan penyangraian pada tingkat 

dark yaitu 5,413. Rerata pH kopi arabika dengan perlakuan pascapanen full wash dan 
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disangrai pada tingkat light yaitu 4,747 lebih rendah dibandingkan perlakuan 

penyangraian pada tingkat medium yaitu 5,007 dan perlakuan penyangraian pada tingkat 

dark yaitu 5,283. Hal ini sesuai teori Mulato dalam Grace (2017) yang menyatakan bahwa 

nilai keasaman semakin meningkat seiring dengan semakin tinggi dan lamanya proses 

penyangraian, perubahan nilai keasaman pada kopi cenderung naik yang menuju kenilai 

pH yang netral. Secara alami pada biji kopi terdapat senyawa volatil yang mudah 

menguap yaitu ldehida, furfural, keton alkohol, ester, asam format, dan asam asetat. 

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.   

 

Hal ini diperkuat dengan teori Ciptadi dalam Grace (2017), swelling, penguapan air, 

terbentuknya senyawa volatil, karmelisasi karbohidrat, pengurangan serat kasar, denaturasi 

protein, terbentuknya gas CO2 yang mengisi pori-pori kopi merupakan perubahan sifat fisik 

dan kimia yang terjadi selama proses penyangraian. Semakin tingginya suhu dan lama 

penyangraian menyebabkan terjadinya pirolisis senyawa asam sehingga senyawa ini 

menguap. Kerusakan asam-asam yang terdapat pada kopi memengaruhi perubahan 

keasaman pada kopi selama proses roasting. Organic acid yang terbesar pada kopi yaitu 

klorogenat, asetat, dan sitrat. 

  

Interaksi perlakuan pascapanen full wash dan tingkat penyangraian light menghasilkan 

pH terendah yaitu 4,747 dan pada perlakuan pascapanen narutal dan tingkat penyangraian 

dark menghasilkan pH tertinggi yaitu 5,413. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini 

sesuai teori Brollo dalam Yusianto (2014) yang menyatakan bahwa kopi arabika memiliki 

cakupan pH antara 4,80 – 5,80. 

 

4.2. Uji Organoleptik 

Dari hasil uji sensori didapatkan rerata aroma kering yang paling tinggi didapatkan pada 

kopi arabika dengan perlakuan pascapanen full wash dan disangrai pada tingkat medium 

yaitu 7,33. Pada penelitian ini kopi arabika dengan perlakuan pascapanen full wash dan 

disangrai pada tingkat medium mempunyai pH 5,007. Hal ini sesuai dengan teori  

Kustiyah dalam Purnamayanti et al (2017), minuman kopi mengeluarkan aroma yang lebih 

diminati pada rentang pH 4.9 -5.2. Hal ini diperkuat oleh Sivetz di dalam Clifford dan Willson 
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dalam Purnamayanti et al (2017) yang mengatakan bahwa komponen aroma kopi arabika 

sudah muncul melalui penyangraian tingkat medium dan sekaligus menunjukkan 

penyangraian yang ideal pada rentang pH tersebut. 

 

Aroma basah yang paling tinggi didapatkan pada kopi arabika dengan perlakuan 

pascapanen full wash dan disangrai pada tingkat light yaitu 7,87. Hasil uji sensori aroma 

basah yang didapatkan sesuai dengan teori Balya (2013) yang mengatakan bahwa aroma 

kopi seduh muncul akibat menguapnya senyawa volatil yang tertangkap indra penciuman 

manusia. Kopi dengan asam yang tinggi mempunyai kualitas aroma yang lebih baik 

sehingga kopi hasil fermentasi yang lebih lama memiliki kualitas aroma yang lebih baik. 

Hal ini diperkuat dengan teori Afriliana dalam Yulia (2018) yang menyatakan bahwa 

tingkat keasaman dan kafein yang ada pada biji kopi dengan pelakuan penyagraian light 

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

(earthy), dan bau mentega (buttery). Menurut Fauzi et al (2016) pengolahan kopi menjadi 

salah satu penentu mutu kopi, akan tetapi pada beberapa kasus kopi disangrai terlalu lama 

dan putaran mesin yang tidak konstan menyebabkan overroast dan menghasilkan aroma 

gosong. 

 

Aftertaste adalah lama bertahannya suatu flavour positif (rasa dan aroma) yang berasal 

dari langit-langit belakang mulut dan bertahan setelah kopi dibuang atau ditelan. Jika 

aftertaste langsung hilang dan tidak enak maka diberikan nilai rendah (Coffeeland, 2019). 

Aftertaste yang paling tinggi didapatkan pada kopi arabika dengan perlakuan pascapanen 

natural dan disangrai pada tingkat medium yaitu 7,35. Kopi arabika dengan perlakuan 

pascapanen natural dan disangrai pada tingkat light mempunyai kandungan CGL yang 

seimbang sehingga aftertaste yang dihasilkan tidak terlalu pahit. Menurut Farah dalam 

ADDIN Yusianto (2014), cinnamoyl-1,5-γ-quinolactones (CGL) yang dikeluarkan dari 

asam klorogenat dalam proses roasting berpengaruh pada bitterness seduhan kopi.  

 

Acidity yang paling tinggi didapatkan pada kopi arabika dengan perlakuan pascapanen 

natural dan disangrai pada tingkat medium yaitu 7,38. Menurut Fauzi et al (2016) 

penyangraian ringan (light roast) memiliki tingkat acidity yang tinggi, penyangraian 

sedang (medium roast) memiliki body lebih tebal serta rasa, aroma, dan acidity yang lebih 
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seimbang dibanding tipe light roast, sedangkan penyangraian berat (dark roast) memiliki 

body yang tebal dengan acidity rendah. Kualitas acidity yang lebih baik biasanya 

didapatkan pada kopi dengan proses pasacapanen natural karena rasa asamnya seimbang 

dan fruity. 

 

 

 


