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RINGKASAN 

 
     Kopi (Coffea sp.) adalah salah satu komoditas hasil perkebunan yang hasilnya 
melimpah di Indonesia dan berperan sebagai sumber devisa negara. Kopi Arabika 
(Coffea arabica)  dan kopi Robusta (Coffea robusta) merupakan kelompok kopi yang  
dikenal memiliki nilai ekonomis dan diperdagangkan secara luas. Kedua jenis kopi 
tersebut mengandung senyawa bioaktif tinggi seperti asam quinolinat, asam pirogalat, 
asam tanat, trigonelin, asam nikotinat, dan terutama kafein. Selain itu, mengandung 
berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol, diantaranya asam kafeat, asam 
klorogenat, asam feurat, asam sinapat, dan asam koumarat. 
     Biji kopi biasanya melalui berbagai proses pengolahan sebelum dikonsumsi oleh 
konsumen. Proses pengolahan yang sangat populer adalah penyangraian. Akan 
tetapi, proses penyangraian dapat mengurangi kandungan senyawa bioaktif pada biji 
kopi. Salah satu produk yang mulai berkembang dipasar adalah kopi hijau. Kopi hijau 
merupakan kopi yang sudah dikupas dan belum disangrai. Senyawa bioaktif terbesar 
di kopi hijau adalah asam klorogenat. Asam klorogenat dalam kopi hijau berfungsi 
sebagai antioksidan yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh, menghambat 
oksidasi asam lemak, menurunkan kadar trigliserida di hepar, dan menginhibisi kerja 
enzim amilase dan lipase pankreas. Kelemahan biji kopi hijau yang tidak disangrai 
dikhawatirkan terdapat kapang Aspergillii yang menghasilkan metabolit sekunder 
berupa Ochratoxin A (OTA), sehingga berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. 
Toksin Ochratoxin A (OTA) adalah senyawa nefrotoksik dan karsinogenik penyebab 
keracunan ginjal pada manusia yang ditemukan pada  kopi, sehingga dapat merubah 
kualitas dari kopi hijau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mengurangi risiko 
tumbuhnya jamur yang berpengaruh terhadap keamanan produk perlu dilakukan 
penyangraian. Penelitian ini menggunakan penyangraian suhu rendah untuk 
mempertahankan senyawa aktif pada biji kopi Arabika dan Robusta.Tujuan 
diadakannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis biji kopi hijau 
dan perlakuan suhu penyangraian terhadap kandungan total fenol, aktivitas 
antioksidan, kadar kafein dan cemaran mikroba yang dilihat melalui uji total plate count 
(TPC). 
     Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan percobaan pola tersarang dengan 
dua faktor yaitu jenis kopi dan suhu penyangraian. Jenis Kopi terdiri dari kopi Arabika 
dan kopi Robusta. Suhu penyangraian terdiri dari suhu 95°C, 125°C, 165°C dan tidak 
disangrai. Faktor suhu penyangraian tersarang pada jenis kopi. Masing-masing 
perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Data yang diperoleh ditabulasi menggunakan 
microsoft excel 2013 dan Analysis of Variance (ANOVA) menggunakan minitab 17 
serta uji lanjut menggunakan uji Fisher Least Significance Difference α=0,05. 
     Berdasarkan hasil penelitian perbedaan jenis kopi dan suhu penyangraian 
berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan, total fenol, kadar kafein, kadar air 
dan warna pada biji kopi hijau, sedangkan tidak berpengaruh nyata pada nilai Total 
Plate Count (TPC) setelah diberi perlakuan panas. Pada korelasi antara aktivitas 
antioksidan dengan total fenol terjadi korelasi negatif (r = -0,79). 
Kata Kunci :  Kopi Arabika, Kopi hijau, Kopi Robusta, Suhu Penyangraian 
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SUMMARY 

 
     Coffee (Coffea sp.) is one of the plantation commodities which generates abundant 
product and contributes as major source of foreign exchange in Indonesia. Arabica 
coffee (Coffea arabica)  and robusta coffee (Coffea robusta)  type of coffee are known 
as their high market value and have been sold commercially. They contain high 
bioactive compounds such as quinolinic acid, pyrogalic acid, tannic acid, trigonellin, 
nicotinic acid, and especially caffeine. In addition it contains various bioactive 
compounds such as polyphenol compounds, including cafeat acid, chlorogenic acid, 
feurat acid, synapatic acid, and koumarat acid. 
     Coffee beans are usually passing through various process before being consumed 
to public. The most well-known process is roasting. However, roasting process could 
reduce the content of bioactive compounds in coffee beans. One of the products that 
started to rise in the market is green coffee. This species is kind of coffee which has 
been peeled but hasn’t been roasted. The largest bioactive compound in green coffee 
is chlorogenic acid. It acts as an antioxidant which increases the body's metabolism, 
inhibits fatty acid oxidation, reduces triglyceride levels in the liver, and inhibits the 
action of amylase enzymes and pancreatic lipases. One negative side of it is that 
green coffee beans which are not passed roasting process may contain Aspergillii 
molds, which produce secondary metabolite in the form of Ochratoxin A (OTA), make 
them hazardous if consumed by humans. Ochratoxin A (OTA) is a nephrotoxic and 
carcinogenic compound that causes kidney poisoning in humans, which can reduce 
the quality of green coffee it self. Based on these considerations, in order to reduce 
the risk of fungi that affects negatively on the product, roasting process has to be done. 
This experiment uses low roasting temperature to maintain the active compound in 
Arabica coffee beans and Robusta. This research aims to determine the effect of 
different types of green coffee beans and how treatment of roasting temperature 
affects total content of phenol, antioxidant activity, caffeine content and microbial 
contamination which can be seen through the Total Plate Count (TPC) test. 
     This research is arranged by Nested Design using 2 factors; species of coffee and 
roasting temperature. The species consisted of Arabica coffee and Robusta coffee. 
While roasting variable consisted of 95°C, 125°C,165°C temperature and no roasting. 
Factor roasting temperature nested in species of coffee. Each treatment was repeated 
three times. The data obtained were tabulated using Microsoft Excel 2013 and were 
analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) using minitab 17. Besides, the further 
experiment was using Fisher Least Significance Difference Test α=0,05. 
     Based on the experiment result, species of coffee and roasting temperature had 
significant effect on the antioxidant activity, total phenol, caffeine content, water 
content and color in green coffee beans. Meanwhile, there were no apparent effect on 
Total Plate Count (TPC) value after heat treatment. Besides, there was negative 
correlation between antioxidant activity and total phenol with (r = -0,79). 
Keywords: Arabica Coffee, Green Coffee, Robusta Coffee, Roasting 
Temperature  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Kopi adalah salah satu komoditas hasil perkebunan yang hasilnya melimpah di 

Indonesia. Kopi ini menjadi salah satu komoditas ekspor yang cukup tinggi. 

Berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan, jumlah ekspor kopi pada tahun 

2014 mencapai angka 384.816 ton, di tahun 2015 sebesar 502.021 ton dan pada 

tahun 2016 hingga bulan September sementara mencapai 267.058 ton (Direktorat 

Jendral Perkebunan, 2016). Kopi berperan penting sebagai sumber devisa negara 

dan sumber penghasilan bagi setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia. 

Keberhasilan agribisnis kopi dapat ditingkatkan melalui produktivitas dan mutu 

kopi sehingga kopi di Indonesia dapat  bersaing di pasar dunia (Rahardjo, 2012). 

     Ada empat jenis kelompok kopi yang dikenal yaitu kopi Arabika, kopi Robusta, 

kopi Liberika, dan kopi Ekselsa. Kelompok kopi yang  dikenal memiliki nilai 

ekonomis dan diperdagangkan secara komersial, yaitu kopi Arabika dan kopi 

Robusta. Kedua kopi ini memasok sebagian besar perdagangan kopi dunia 

(Rahardjo, 2012). Saat ini, produksi kopi lokal telah berkembang di Malang yaitu 

kopi Amstirdam, Ampelgading, Sumber Manjing, Tirtoyudo dan Dampit Malang. 

Selain itu, kopi Arabika dan kopi Robusta sedang dikembangkan di wilayah UB 

Forest kaki gunung Arjuna. Kopi Arabika dan Kopi Robusta dari kaki gunung 

Arjuna (UB Forest) ini dipilih menjadi obyek penelitian. 

     Biji kopi biasanya melalui berbagai proses pengolahan sebelum dikonsumsi 

oleh konsumen. Proses pengolahan yang sangat populer adalah penyangraian. 

Akan tetapi, proses penyangraian dapat mengurangi kandungan senyawa aktif 

pada biji kopi. Salah satu produk yang mulai berkembang dipasar adalah kopi 

hijau. Kopi hijau merupakan kopi yang sudah dikupas dan belum disangrai 

(Rahardjo, 2012). Kopi hijau mengandung senyawa aktif asam klorogenat yang 

mampu meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan oksidasi asam lemak, 

menurunkan kadar trigliserid di hepar, dan menginhibisi kerja enzim amilase dan 

lipase pankreas pada intestinal (Setyono, 2014). Namun, kelemahan dari kopi 

hijau tidak disangrai dapat ditumbuhi jamur Aspergillii yang menghasilkan 

metabolit sekunder berupa Ochratoxin A (OTA). OTA adalah senyawa nefrotoksik 

dan karsinogenik ditemukan pada  kopi yang dapat merubah kualitas dari kopi 
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hijau (Tozlovanu, 2010). Selain itu, OTA bersifat karsinogen penyebab keracunan 

ginjal pada manusia dan hewan (Yani, 2007) 

     Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mengurangi risiko tumbuhnya jamur 

yang berpengaruh terhadap keamanan produk perlu dilakukan penyangraian. 

Penelitian ini menggunakan penyangraian suhu rendah untuk mempertahankan 

senyawa aktif pada kopi Arabika dan Robusta UB Forest. Pengunaan suhu 

penyangraian ditentukan berdasarkan tahapan penyangaraian kopi yaitu green 

bean (kopi hijau tanpa penyangraian), yellow stage (pada suhu 95°C), light brown 

stage (pada suhu 125°C) dan sebelum first crack stage (pada suhu 165°C). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perbedaan jenis kopi hijau dan 

perlakuan suhu penyangraian terhadap karakteristik fisik, kimia dan mikrobiologis 

kopi hijau UB Forest. Hasil penelitian diharapkan dapat meberikan informasi 

kualitas kopi Arabika dan kopi Robusta Malang serta memberikan rekomendasi 

suhu penyangraian pada pengolahan kopi hijau guna mempertahankan senyawa 

aktif kopi, aman dan berkualitas tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan suatu 

permasalahan yang akan diteliti yaitu : 

1. Apakah jenis kopi Arabika dan kopi Robusta berpengaruh pada 

karakteristik fisik, kimia dan mikrobiologis kopi hijau UB Forest  ? 

2. Apakah perlakuan suhu penyangraian yang tersarang dalam jenis kopi 

berpengaruh pada karakteristik fisik, kimia dan mikrobiologis kopi hijau UB 

Forest  ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh jenis kopi Arabika dan kopi Robusta terhadap 

karakteristik fisik, kimia dan mikrobiologis kopi hijau UB Forest   

2. Mengetahui pengaruh perlakuan suhu penyangraian dalam jenis kopi 

terhadap karakteristik fisik, kimia dan mikrobiologis kopi hijau UB Forest   

 

1.4 Manfaat 

     Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada peneliti, 

pembaca dan masyarakat  mengenai pengaruh penyangraian  kopi hijau Arabika 
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UB Forest  dan kopi hijau Robusta UB Forest  terhadap karakteristik fisik, kimia 

dan mikrobiologis. Selain itu, dapat memberikan informasi tambahan pada 

masyarakat suhu penyangraian yang sesuai digunakan untuk pengolahan kopi 

hijau Arabika UB Forest  dan kopi hijau Robusta UB Forest  sehingga kopi hijau 

dapat dikonsumsi secara aman dengan kandungan yang optimal. 

 

1.5 Hipotesis 

     Jenis kopi memberikan pengaruh pada  karakteristik fisik, kimia dan 

mikrobiologis kopi hijau Arabika UB Forest dan kopi hijau Robusta UB Forest, serta 

suhu penyangraian dalam jenis kopi memberikan pengaruh juga pada karakteristik 

fisik, kimia dan mikrobiologis kopi hijau Arabika UB Forest dan kopi hijau Robusta 

UB Forest.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kopi 

     Kopi (Coffea sp.) adalah salah satu spesies tanaman berbentuk pohon yang 

tumbuh tegak, tidak bercabang, dan tingginya bisa mencapai 12 m. Kopi termasuk 

dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Daun kopi berbentuk bulat telur dengan 

ujung agak meruncing (Najiyati dkk, 2009). Ada empat jenis kelompok kopi yang 

dikenal, yaitu kopi Arabika, kopi Robusta, kopi Liberika, dan kopi Ekselsa. 

Kelompok kopi yang  dikenal memiliki nilai ekonomis dan diperdagangkan secara 

komersial, yaitu kopi Arabika dan kopi Robusta. Kedua kopi ini memasok sebagian 

besar perdagangan kopi dunia (Rahardjo, 2012).  

     Menurut (Rahardjo, 2017) klasifikasi tanaman kopi (Coffea sp.) adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Sub kingdom  : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae  

Ordo   : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus   : Coffea  

Spesies  : Coffea sp. 

     Tanaman kopi akan mulai  berbunga setelah berumur ± 2 tahun. Bunga akan 

keluar dari sela-sela daun yang terletak pada cabang primer. Bunga berasal dari 

kuncup-kuncup sekunder dan reproduktif yang berubah fungsi menjadi kuncup 

bunga. Kuncup bunga kemudian berkembang menjadi bunga secara serempak 

dan bergerombol. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah terdiri atas 

3 bagian yaitu, lapisan kulit luar (eksokarp), lapisan daging (mesokarp) dan lapisan 

kulit tanduk (endokarp) yang tipis tetapi keras. Buah kopi memiliki dua biji, tetapi 

terkadang hanya mengandung 1 butir atau bahkan tidak berbiji sama sekali. Biji ini 

terdiri atas kulit biji dan endosperm. Endosperm merupakan bagian yang bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat minuman kopi (Najiyati dkk, 2009). 
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     Daging buah kopi yang sudah matang mengandung lendir dan senyawa gula 

yang rasanya manis. Kulit tanduk buah kopi memiliki struktur agak keras dan 

membungkus sepasang biji kopi. Bagian dalam dari buah kopi adalah biji kopi. 

Susunan biji kopi yaitu: (1) Kulit ari; (2) Lembaga; (3) Celah atau center cut 

(Panggabean, 2011). 

     Indonesia telah menerapkan standar mutu kopi berdasarkan sistem nilai 

cacatnya yang mengacu pada SNI 01– 2907– 2008. Standar mutu kopi sangat 

penting sebagai petunjuk dalam pengawasan mutu kopi. Dapat dilihat pada Tabel 

2.1 spesifikasi persyaratan mutu biji kopi bedasarkan SNI 01-2907- 2008. 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi Persyaratan Mutu Biji Kopi (SNI 01-2907-2008) 

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Serangga hidup - 
Tidak ada 

2. Biji berbau busuk dan ada kapang - 
Tidak ada 

3. Kadar air % 
Maksimal 12,5 

4. Kadar kotoran % 
Maksimal 0,5 

Sumber : BSN (2008).  

 

2.2 Kopi Hijau 

     Kopi hijau merupakan kopi yang sudah dikupas dan belum disangrai (Rahardjo, 

2012). Buah kopi hijau mengandung kafein, senyawa fenolik, dengan asam 

klorogenat (Cliffort MN, 1999). Kandungan kimia buah kopi hijau yaitu sterol 

(stigmasterol, sitosterol), diterpens pentasiklik (methylcafestol, cafestol, kahweol)  

(Kurzrock, T. and Speer, 2001). Kopi hijau mengandung senyawa aktif asam 

klorogenat yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan 

oksidasi asam lemak, menurunkan kadar trigliserid di hepar, dan menginhibisi 

kerja enzim amilase dan lipase pankreas pada intestinal (Setyono, 2014). Pada 

kopi hijau terdapat Aspergillii yang menghasilkan metabolit sekunder berupa 

Ochratoxin A (OTA). OTA adalah senyawa nefrotoksik dan karsinogenik yang 

ditemukan pada  kopi yang dapat merubah kualitas dari kopi hijau (Tozlovanu, 

2010).  Kandungan kafein pada kopi hijau dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai 

berikut :  
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Tabel 2.2. Komposisi Kopi “Green Bean” dan Sangrai 

Komponen 

Konsentrasi(g/100gram) 

Kopi Arabika 

Green Bean 

Kopi Arabika 

Sangrai 

Kopi Robusta 

Green Bean 

Kopi Robusta 

Sangrai 

Karbohidrat/Serat     

Suksora 6.0 – 9.0 4.2 0.9 – 4.0 1.6 

Gula reduksi 0.1 0.3 0.4 0.3 

Polisakarida 34 – 44 31 44 – 55 37 

Lignin 3.0 3.0 3.0 3.0 

Pektin 2.0 2.0 2.0 3.0 

Komponen 

Nitrogen 
    

Protein 10 – 11 7.5 – 10 11 – 15 7.5 – 10 

Asam Amino Bebas 0.5 ND 0.8 – 1.0 ND 

Kafein 0.9 – 1.3 1.1 – 1.3 1.5 – 2.5 2.4 - 2.5 

Trigonelin 0.6 – 2.0 0.2 – 1.2 0.6 – 0.7 0.3 – 0.7 

Lemak     

Trigliserida 15 – 17 17 7 – 10 11 

Asam Lemak 

Bebas 
0.5 – 1.2 0.9 0.2 – 0.8 0.2 

Mineral 3.0 – 4.2 4.5 4.4-4.5 4.7 

Asam dan Ester     

Asam Klorogenat 4.1 – 7.9 1.9 – 2.5 6.1 – 11.3 3.3 – 3.8 

Sumber : (Chu, 2012) 
 

2.3 Jenis Kopi 

2.3.1 Kopi Arabika 

     Kopi Arabika pertama kali dibudidayakan di Indonesia tahun 1696. Kopi 

Arabika berasal dari Etiopia dan Abessinia (Ridwansyah, 2003). Kopi Arabika 

dapat tumbuh pada ketinggian 1000 mdpl – 2000 mdpl dengan curah hujan 

1250 mm/th hingga 2500  mm/th, pada suhu rata rata 15°C-25°C. Kopi Arabika 
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dapat tumbuh pada kemiringan tanah kurang dari 30%, kedalaman tanah 

efektif lebih dari 100 cm dan tekstur tanah berlempung dengan struktur tanah 

lapisan atas remah (Sunarharum dkk, 2017). Ciri-ciri dari tanaman kopi 

Arabika yaitu, tinggi pohon mencapai 3 meter, cabang primernya rata-rata 

mencapai 123 cm, sedangkan ruas cabangnya pendek. Batangnya tegak, 

bulat, percabangan monopodial, permukaan batang kasar, warna batangnya 

kuning keabu-abuan. Kopi Arabika juga memiliki kelemahan yaitu rentan 

terhadap penyakit karat daun oleh jamur HV (Hemiliea Vastatrix), sehingga 

muncul kopi Robusta yang tahan terhadap penyakit HV, dominasi kopi Arabika 

mulai tergantikan (Prastowo, 2010). Kopi Arabika menguasai 70% pasar kopi 

dunia dan telah dibudidayakan di berbagai negara, terutama di negara 

beriklim tropis atau subtropis. Kopi Arabika memiliki tinggi sekitar 7m – 12m. 

Keunggulannya bijinya besar, aroma harum dan cita rasanya enak. Kopi 

Arabika memiliki cita rasa asam yang tidak dimiliki oleh kopi Robusta, 

beraroma wangi yang sedap menyerupai aroma perpaduan bunga dan buah, 

saat diserap di mulut akan terasa kental, sedikit rasa pahit dan cita rasanya 

jauh lebih lembut (mild) dibandingkan dengan kopi Robusta (Anggara dan 

Marini, 2011). 

Klasifikasi tanaman kopi Arabika (Coffea arabica L.) menurut Rahardjo (2017) 

adalah sebagai berikut :  

Kingdom   : Plantae  

Sub kingdom  : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae  

Ordo   : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus   : Coffea  

Spesies  : Coffea arabica L. 

     Karakter morfologi kopi Arabika yaitu memiliki tajuk kecil, ramping dan 

ukuran daun yang kecil. Biji kopi Arabika memiliki beberapa karakteristik yang 

khas dibandingkan biji jenis kopi lainnya, seperti bentuknya yang agak 

memanjang, bidang cembungnya tidak terlalu tinggi, lebih bercahaya 
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dibandingkan dengan jenis lainnya, ujung biji mengkilap dan celah tengah 

dibagian datarnya berlekuk (Panggabean, 2011). 

 

Gambar 2.1 Tanaman Kopi Arabika (Panggabean, 2011). 

2.3.2 Kopi Robusta 

     Kopi Robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada 1898 dan mulai 

masuk ke Indonesia pada tahun 1900. Awalnya kopi Robusta ditanam untuk 

mengatasi kerusakan tanaman kopi Arabika akibat serangan penyakit karat 

daun. Saat ini tanaman kopi Robusta telah berkembang pesat dan 

mendominasi areal tanaman kopi di Indonesia (Rahardjo, 2012). Kopi Robusta 

tumbuh pada ketinggian 100 mdpl - 600 mdpl dengan curah hujan 1250 mm/th 

- 2500 mm/th. Kopi ini dapat tumbuh pada Kemiringan tanah kurang dari 30%, 

kedalaman tanah efektif lebih dari 100 cm dan tekstur tanah berlempung 

(loamy) dengan struktur tanah lapiran atas remah (Sunarharum dkk, 2017). 

Menurut (Prastowo, 2010), kopi Robusta resisten terhadap penyakit karat 

daun yang disebabkan oleh jamur HV (Hemiliea Vastatrix), memerlukan syarat 

tumbuh dan pemeliharaan yang ringan, serta produksinya lebih tinggi. Kopi 

Robusta sudah banyak tersebar di wilayah Indonesia dan Filipina. Ciri-ciri dari 

tanaman kopi Robusta yaitu tinggi pohon mencapai 5 meter, sedangkan ruas 

cabangnya pendek. Batangnya berkayu, keras, tegak, putih ke abu-abuan. 

Seduhan kopi Robusta memiliki rasa yang seperti cokelat dan pahit, aroma 

yang dihasilkan khas dan manis, warna bijinya bervariasi sesuai dengan cara 

pengolahan. Kopi bubuk Robusta memiliki tekstur lebih kasar dari kopi 

Arabika.  

Klasifikasi tanaman kopi Robusta (Coffea robusta) menurut Rahardjo (2017) 

adalah sebagai berikut :  

Kingdom   : Plantae  

Sub kingdom  : Tracheobionta  
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Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Asteridae  

Ordo   : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus   : Coffea  

Spesies  : Coffea robusta 

     Karakteristik biji kopi Robusta memiliki rendemen lebih tinggi dari biji kopi 

Arabika. Biji kopi Robusta agak bulat, lengkungan bijinya lebih tebal dari kopi 

Arabika dan juga garis tengahnya dari atas ke bawah hampir rata 

(Panggabean, 2011). 

 

Gambar 2.2 Tanaman Kopi Robusta (Sunarharum dkk, 2017). 

 

2.4 Metode Pengolahan Biji Kopi 

     Ada dua proses utama untuk mendapatkan biji kopi dari buahnya yaitu proses 

kering atau alami dan basah atau dicuci sepenuhnya. Dalam proses kering yang 

tidak dicuci, buah kopi yang disortir dibiarkan mengering secara alami di bawah 

sinar matahari sebelum proses selanjutnya. Tiga proses pengolahan pasca panen 

kopi yang umumnya diikuti yaitu proses kering/dry/natural, semi basah (semi-

washed) dan basah (fully-washed), Pada proses semi basah, biji kopi yang 

diproses masih memiliki lendir yang melekat pada kulit tanduknya walaupun hanya 

sebagian. Berbeda dengan metode semi basah, proses basah (fully-washed) 

memerlukan proses penghilangan seluruh lendir tersebut misalnya melalui cara 

mekanis, kimiawi ataupun fermentasi.    
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Metode basah sebagian besar digunakan untuk kopi Arabika walaupun beberapa 

petani Robusta juga menerapkan proses ini (Sunarharum dkk, 2017). Pengolahan 

kopi cara basah adalah sebagai berikut : 

 

a. Sortasi 

     Sortasi buah dilakukan untuk memisahkan buah yang superior (masak dan 

seragam) dari buah inferior (cacat, hitam, pecah, berlubang dan terserang 

hama). Sortasi dilakukan dengan menggunakan air untuk memisahkan buah 

dari kotoran seperti daun, ranting, tanah dan kerikil yang harus dibuang supaya 

tidak merusak mesin pengupas serta memisahkan dari buah yang terserang 

hama. Apabila dalam proses sortasi gelondong sebelumnya, pemisahaan kopi 

gelondong didasarkan dari kualitas penampakan (warna atau cacat fisik), maka 

pada proses selanjutnya didasarkan pada berat jenisnya. Kopi gelondong yang 

mengapung pada bak pencucian akan dipisahkan dari yang berat jenisnya lebih 

berat (Panggabean, 2011). 

 

b. Pengupasan 

     Proses pengupasan (pulping) bertujuan untuk memisahkan kulit buah 

(pericap) dan daging buah (mesocarp) dari buah kopinya serta mempercepat 

waktu pengeringan. Prinsip kerjanya adalah melepaskan eksocarp dan 

mesocarp buah kopi. Pengupasan ini dapat dilakukan baik secara manual 

maupun menggunakan mesin. Proses pengupasan kulit yang dilakukan dengan 

menggunakan mesin disebut pulper. Buah kopi setelah dipanen, dipecah 

dengan pulper,  sehingga diperoleh biji kopi yang telah terpisah dari kulit 

buahnya. Apabila tidak dilakukan pulping dapat menghambat proses 

pengeringan biji serta mempengaruhi aroma biji kopi yang dihasilkan yaitu 

berbau gelondong yang kurang disukai oleh konsumen. Buah kopi hasil proses 

pulping masih diliputi oleh kulit tanduk (endocarp) dan kulit ari (spremaderm) 

(Ridwansyah, 2003). 

 

c. Fermentasi dengan Yeast 

     Fermentasi umumnya dilakukan untuk penanganan kopi Arabika, bertujuan 

untuk menguraikan lapisan lendir yang ada di permukaan kulit tanduk biji kopi. 

Selain itu, fermentasi mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya 

kesan “mild” pada citarasa seduhan kopi Arabika. Sedangkan pada kopi 
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Robusta fermentasi dilakukan hanya untuk menguraikan lapisan lendir yang 

ada di permukaan kulit tanduk (Ridwansyah, 2003). Prinsip dari fermentasi 

adalah penguraian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lapisan lendir 

oleh mikroba alami dan dibantu dengan oksigen dari udara. Hidrolisis pektin 

disebabkan oleh pektinase yang terdapat didalam buah atau reaksinya bisa 

dipercepat dengan bantuan jasad renik. Proses fermentasi ini dapat terjadi 

dengan bantuan jasad renik Saccharomyses yang disebut dengan proses 

peragian dan pemeraman. Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir yang 

paling populer dalam pengolahan makanan. Khamir ini telah lama digunakan 

dalam industri wine dan bir. Pada bidang pangan, khamir digunakan dalam 

pengembangan adonan roti dan dikenal dengan ragi roti (Raudah dan Ernawati, 

2012). Biji kopi yang keluar dari mesin pulper dialirkan lewat saluran sebelum 

masuk bak fermentasi. Pengolahan cara basah dengan fermentasi kering. Biji 

kopi setelah pencucian pendahuluan lalu digundukan dalam bentuk gunungan 

kecil (kerucut) yang ditutup dengan karung goni. Pada gundukan segera terjadi 

proses fermentasi alami. Agar proses fermentasi berlangsung secara merata, 

maka perlu dilakukan pengadukan dan pengundukan kembali sampai proses 

fermentasi dianggap selesai yaitu bila lapisan lendir mudah terlepas. Cara 

fermentasi ada dua yaitu (Ridwansyah, 2003): 

1. Fermentasi basah dilakukan dengan cara kopi direndam selama 10 jam, 

air dikeluarkan melalui lubang-lubang dibagian bawah bak sambil diaduk-

aduk, lalu diisi air lagi setiap 3-4 jam air rendaman diganti sambil diaduk. 

Lama fermentasi 36-40 jam. Apabila lebih dari itu kopi bisa berbau busuk  

dan mutunya rendah. 

2. Fermentasi kering dilakukan selama 2-3 hari dengan cara menumpuk kopi 

yang baru keluar dari mesin pulper dan ditutup dengan goni agar lembab 

lalu setiap 5-6 jam diaduk agar fermentasi merata.  

 

d. Pencucian 

     Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang 

menempel di permukaan kulit tanduk. Pencucian dilakukan setelah kulit buah 

kopi terkupas. Pada kapasitas kecil, pencucian dikerjakan secara manual 

didalam bak atau ember, sedangkan kapasitas besar dilakukan dengan 

memasukkan biji kopi tersebut kedalam suatu mesin pengaduk yang berputar 

pada sumbu horizontal dan mendorong biji kopi dengan air mengalir. Pengaduk 
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mekanik ini akan memisahkan lapisan lendir yang masih melekat pada kulit 

tanduk dan akan  terbuang lewat aliran air yang seterusnya dibuang 

(Ridwansyah, 2003). 

 

e. Pengeringan 

     Penggeringan pendahuluan kopi pengolahan basah, kadar air berkurang 

dari 60% menjadi 53%. Pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran atau 

pengeringan dengan alat pengering.  Hal ini dilakukan agar dapat 

mempermudah dalam proses berikutnya yaitu pengupasan kulit tanduk. 

Alternatif kopi dapat dikeringkan dengan sinar matahari 2 atau 3 hari dengan 

pengadukan yang sering. Kadar air dapat mencapai  12,5 %. Pada kadar air ini 

biji kopi aman dikemas dalam karung dan disimpan pada gudang (Ridwansyah, 

2003). 

 

f. Pengupasan kulit 

     Pengupasan kulit dilakukan untuk menghilangkan kulit tanduk pada biji kopi 

dilakukan pengupasan kulit tanduk. Pengupasan kulit tanduk dilakukan dengan 

menggunakan huller. Biji kopi yang baru selesai dikeringkan harus didinginkan 

hingga suhu ruang sebelum dilakukan proses pengupasan (Ridwansyah, 

2003). 

 

g. Sortasi biji kering 

     Sortasi dilakukan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran, cacat biji 

dan benda asing. Sortasi ukuran dapat dilakukan dengan ayakan mekanis 

maupun dengan manual. Cara sortasi biji dengan memisahkan biji kopi cacat 

agar diperoleh massa biji dengan nilai cacat sesuai dengan ketentuan SNI-01-

2907-2008. 

 

h. Pengemasan dan Penggudangan 

     Pengemasan dan pergudangan bertujuan untuk memperpanjang daya 

simpan hasil. Pengemasan biji kopi harus menggunakan karung yang bersih 

dan baik, serta diberi label sesuai dengan ketentuan SNI-01-2907-2008 

kemudian simpan tumpukan kopi dalam gudang yang bersih, bebas dari bau 

asing dan kontaminan lainnya.  
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2.5 Penyangraian 

     Penyangraian merupakan proses yang sangat penting dalam pembentukan 

sebagian besar citarasa dan aroma kopi (Sunarharum dkk, 2017). Penyangraian 

biji kopi tergantung pada waktu dan suhu yang ditandai dengan perubahan kimia 

yang signifikan. Pada saat proses penyangraian terjadi kehilangan berat kering 

terutama gas CO2 dan produk pirolisis volatil lainnya. Kebanyakan produk pirolisis 

ini sangat menentukan aroma kopi. Kehilangan berat kering terkait erat dengan 

suhu penyangraian (Janzen, 2010). Berikut merupakan tahapan penyangraian biji 

kopi hijau (Anonim, 2010): 

 

2.5.1 Green Bean (Kopi Hijau) 

     Kopi hijau merupakan kopi yang belum melalui proses roasting Gambar 

2.5.1 merupakan gambar kenampakan kopi hijau. Kopi ini memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi karena terkandung senyawa polifenol berupa asam 

klorogenat. Kopi yang digunakan adalah kopi yang berasal Amerika yang 

diproses dengan cara pengolahan fullwash. 

 
Gambar 2.5.1 Kopi Hijau (Anonim, 2010) 

 

2.5.2 Yellow Stage 

     Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap menguningnya kopi. Suhu yang 

digunakan 200°F – 250°F setara 93°C – 121°C. Pada tahap ini kopi memiliki 

bau rumput basah atau lembab karena kadar air yang terdapat dari kopi mulai 

menguap. Selain itu beberapa kopi akan berwarna orange pada tahap ini 

tergantung dengan jenis kopi yang digunakan. Berikut ini adalah gambar 

kenampakan kopi pada tahap yellow stage dapat dilihat pada Gambar 2.5.2 
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Gambar 2.5.2 Kopi Yellow Stage (Anonim, 2010) 

 

2.5.3 Light Brown Stage 

     Suhu yang digunakan pada tahap light brown stage berkisar 250°F – 300°F 

setara 121°C – 148°C. Pada Tahap ini kopi mengalami retakan pertama karena 

kopi  mengambil panas dan mengalami reaksi endotermik. Aroma yang timbul 

pada tahap light brown stage adalah seperti aroma roti panggang dan pada 

tahap ini beberapa kopi mengalami reaksi ekspansi dimana celah utama pada 

kopi telah terbuka sedikit. Gambar kopi pada tahap light brown stage  dapat 

dilihat pada Gambar 2.5.3 

 
Gambar 2.5.3 Kopi Light Brown (Anonim, 2010) 

 

2.5.4 First Crack Begins 

     Suhu yang digunakan pada tahap ini adalah 355°F atau setara dengan 

179°C. Pada tahap ini, suara retakan pertama pada kopi dapat didengar, suara 

yang terdengar seperti letupan popcorn. Retakan pertama, warna kopi tidak 

merara dan kopi masih tampak belang-belang karena kopi mengalami 

penambahan ukuran yang ditandai dengan retakan biji. Pada tahap ini mulai 

terjadi proses karamelisasi (340°F – 400°F). Gambar kenampakan kopi pada 

tahap first crack begins pada Gambar 2.5.4 
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Gambar 2.5.4 Kopi First Crack Begins (Anonim, 2010) 

 

2.5.5 City+ Roast 

     City+ merupakan kopi telah selesai retakan pertama serta kenampakan 

permukaan biji yang sama yaitu bewarna coklat. Tahapan City+ roast terjadi 

pada suhu 400°F – 415°F setara 204°C – 212°C . Permukaan kopi memiliki 

tekstur sedikit kasar dan ditandai dengan terpisahnya air dan karbondioksida. 

Pada tahap ini kopi memiliki rasa seperti karakter asal kopi meskipun warna 

kopi tidak menarik. Selain itu, pada tahap ini terjadi karamelisasi sebesar 50% 

gula. Gula yang tidak mengalami karamelisasi terasa manis sedangkan gula 

yang mengalami karamelisasi terasa pahit. Gambar 2.5.5 menunjukan 

kenampakan dari kopi pada tahap penyangraian city+ roast 

 
Gambar 2.5.5 Kopi City+ Roast (Anonim, 2010) 

 

2.5.6 Full City Roast 

     Pada tahapan penyangraian full city roast terjadi pada suhu 415°F – 425°F 

atau berkisar 212°C – 218°C. Pada tahap ini, biji kopi sedikit mengkilap karena 

minyak dan terasa lebih lembut pada ujung biji serta biji kopi di ambang retakan 

kedua. Retakan kedua pada biji kopi sangat sulit di predikasi daripada retakan 

pertama karena retakan pertama terjadi ekspansi fisik biji kopi seperti kadar air 

dan karbondioksida menguap. Retakan kedua terjadi rekahan fisik selulosa dari 

kopi. Matriks sel yang merupakan selulosa yang terorganisir bereaksi dengan 

cepat terhadap panas dan selulosa yang tidak terorganisir tidak cepat bereaksi 
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dengan panas. Setiap kopi secara fisik memiliki perbedaan ukuran dan 

kepadatan karena jenis, asal dan ketinggian tanam oleh karena itu matriks sel 

akan berbeda dan tidak konsisten secara umum. Gambar 2.5.6 menunjukan 

kenampakan dari kopi pada tahap penyangraian full city roast 

 
Gambar 2.5.6 Kopi Full City Roast (Anonim, 2010) 

2.5.7 Full City Roast+ 

     Pada fully city roast+ menunjukkan kopi sudah mengalami retak kedua. 

Beberapa bunyi terdengar dan saat retakan kedua penyangraian dapat 

diberhentikan. Retakan kedua akan dapat berlanjut ke fase pendinginan yang 

disebut dengan “coasting”. Kenampakan kopi pada tahap ini lebih gelap dan 

sedikit lebih penuh (datar). Fully city roast+ terjadi pada suhu 430°F – 445°F 

setara 221°C – 229°C. Gambar 2.5.7 merupakan kenampakan biji kopi Fully 

city roast+. 

 
Gambar 2.5.7 Kopi Full City Roast+ (Anonim, 2010) 

 

2.5.8 Vienna Roast 

     Vienna roast terjadi pada suhu 450°F – 465°F setara 232°C – 240°C. Pada 

tahap ini disebut Continental ke tahap Light French dimana pada tahap ini 

karakter dari biji kopi hilang karena proses roasting. Kenampakan biji kopi lebih 

gelap sehingga rasa kopi cenderung mirip satu sama lain, karena khas atau asli 

kopi dikaburkan oleh rasa karbonat dari penyangraian. Gambar 2.5.8 

merupakan kenampakan biji kopi tahap vienna roast  
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Gambar 2.5.8 Kopi Vienna Roast (Anonim, 2010) 

 

2.5.9 Full French Roast 

     Perubahan dari vienna roast ke tahap full french roast hanya membutuhkan 

waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari 30 detik. Suhu yang digunakan 

untuk mencapai tahap ini adalah 475°F – 510°F setara 246°C – 265°C. Pada 

tahap ini terjadi karamelisasi dan degradasi pada tingkat tinggi, struktur biji 

mengalami karbonisasi dan biji mengembang terus menerus hingga kehilangan 

masa. Pada tahap ini kopi memiliki cup lebih ringan karena senyawa aromatik 

dan padatan terlarut terasa. Gambar 2.5.9 merupakan kenampakan biji kopi full 

french roast. 

 
Gambar 2.5.9 Kopi Full French Roast (Anonim, 2010) 

 

2.6 Antioksidan 

2.6.1 Tinjauan Umum Antioksidan 

     Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (elektron donor) atau 

reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil. Antioksidan mampu 

menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi, dengan cara mencegah 

terbentuknya radikal (Winarsi, 2007). Antioksidan dapat didefinisikan sebagai 

senyawa yang apabila berada dalam konsentrasi rendah berada bersama 

substrat yang dapat teroksidasi atau dapat menghambat oksidasi senyawa 

tersebut (Sunardi, 2007). Antioksidan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami berasal dari hasil 
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ekstraksi bahan alami yang berpotensi menangkap radikal bebas. Antioksidan 

sintetik bisa didapatkan dari hasil sintesis secara kimia (Isfahlan dkk, 2010). 

     Senyawa antioksidan akan menjaga integrasi dan berfungsinya membran 

lipid, protein sel dan asam nukleat. Komponen terbesar yang menyusun 

membran sel imun adalah senyawa asam lemak tak jenuh yang sensitif 

terhadap perubahan keseimbangan oksidan-antioksidan. Membran ini 

merupakan pertahanan terhadap serangan berbagai benda asing (Winarsi, 

2007). 

     Dilaporkan oleh (Molyneux, 2004) suatu senyawa dapat dikatakan memiliki 

aktivitas antioksidan apabila senyawa tersebut mampu mendonorkan atom 

hidrogen yang ditandai dengan semakin hilangnya warna ungu. Oksidasi 

merupakan proses degeneratif yang dipacu oleh radikal bebas dan 

menyebabkan ketengikan dan penurunan nutrisi produk pangan (Kim, 2005).  

     Kopi mengandung senyawa antioksidan yang berperan terhadap manfaat 

kesehatan, termasuk perlindungan dari berbagai penyakit, seperti penyakit 

jaringan lunak yang terjadi karena adanya invasi bakteri, virus, antigen, dan 

lain-lain. Senyawa antioksidan tersebut antara lain adalah kafein, fenol dan 

asam klorogenat. Kopi adalah sumber antioksidan diet dan ditambah dengan 

fakta bahwa kopi adalah salah satu minuman paling populer di dunia, 

sehingga menyebabkan timbul pemahaman bahwa kopi adalah penyumbang 

utama asupan antioksidan makanan. Mengkonsumsi kopi sebagai antioksidan 

dalam jumlah yang sesuai dapat menurunkan risiko terkena penyakit 

degeneratif, seperti kardiovaskuler, kanker, aterosklerosis, osteoporosis, dan 

lain-lain. Konsumsi makanan yang mengandung antioksidan dapat 

meningkatkan status imunologis dan menghambat timbulnya penyakit 

degeneratif (Winarsi, 2007). 

     Antioksidan dipilih dengan tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh 

kebutuhan sistem dan sifat antioksidan yang tersedia. Sifat dari antioksidan 

yang diharapkan antara lain harus efektif di konsentrasi rendah, mudah dan 

aman penanganannya, tidak beracun, tidak memberikan efek yang tidak 

diinginkan seperti perubahan warna, bau, rasa dan lainnya. Antioksidan 

dibedakan menjadi 5 atas dasar fungsinya (Prakash, 2010) : 

a. Antioksidan primer, yang merupakan sistem enzim pada tubuh 

manusia contohnya enzim superoksida dismutase dan katalase. 
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b. Antioksidan sekunder, yang merupakan antioksidan alami yang 

berasal dari tanaman atau hewan yaitu tokoferol, vitamin C, 

betakaroten, flavonoid, dan senyawa fenolik yang mampu 

menangkap radikal bebas. 

c. Antioksidan sintetik, yang berasal dari bahan kimia yang 

ditambahkan dalam bahan pangan fungsinya untuk mencegah 

reaksi autooksidasi. Antioksidan ini bekerja memperbaiki sel pada 

jaringan yang rusak akibat radikal bebas. 

d. Oxygen scavenger, mampu mengikat oksigen sehingga tidak 

mendukung reaksi oksidasi, contohnya vitamin C. 

e. Chelators, mengikat logam yang mengkatalis reaksi oksidasi, 

contohnya asam sitrat. 

Antioksidan secara umum bekerja menghambat oksidasi lemak. 

Pemahaman tentang mekanise kerja antioksidan akan lebih mudah bila 

memahami mekanisme oksidasi lemak melalui 3 tahapan reaksi yaitu 

inisiasi, propagasi dan terminasi, dengan mekanisme kerja sebagai berikut 

(Sayuti dan Yenrina, 2015):  

a. Tahap inisiasi, merupakan awal pembentukan radikal bebas. Pada tahap 

ini radikal bebas mulai terbentuk yang diproduksi oleh beberapa proses. 

Suhu tinggi, proses ekstrusi dan tekanan pada proses pemotongan bahan 

polimer dapat menghasilkan radikal alkil. Setelah oksidasi dimulai, 

menyebabkan konsentrasi hidroperoksida menjadi besar. Dekomposisi 

hidroperoksida menjadi sumber utama inisiator radikal. Penyerapan sinar 

UV menghasilkan radikal yang disebabkan oleh hidroperoksida dan 

senyawa karbonil. Kebanyakan degradasi polimer disebabkan oleh 

penyerapan cahaya ultra violet dari autoksidasi radikal. Substrat oksidatif 

dapat bereaksi secara lansung dengan oksigen khususnya pada 

temperatur tinggi sehingga menghasilkan radikal.  

RH    radikal bebas mis: R, ROO, RO, HO  (1)  

ROOH   RO* + OH*     (2)  

2ROOH   RO* + ROO* + H2O    (3)  

ROOR   2 RO*      (4)  

Pada tahap inisiasi asam lemak (RH) bereaksi dengan oksigen triplet, dan 

membentuk radikal lemak (R*) dan radikal peroksida (HOO*) dengan 

inisiator cahaya atau panas.  
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b. Tahap Propagasi, merupakan awal pemanjangan rantai radikal atau reaksi, 

dimana radikal-radikal bebas akan diubah menjadi radikal-radikal yang lain. 

Pada tahap propagasi terjadi oksigenasi radikal lemak (R*) membentuk 

radikal peroksida (ROO*). Proses oksigenasi ini terjadi sangat cepat 

dengan aktifitas energi yang hampir mendekati nol, sehingga konsentrasi 

ROO* yang terbentuk jauh lebih besar. Konsentrasi R* dalam sistem 

makanan, dimana oksidasi berada kemudian radikal peroksida yang 

terbentuk, akan bereaksi dengan asam lemak lain dan membentuk 

hidroperoksida dan radikal lemak baru (R’*). Reaksi propagasi dapat terjadi 

beberapa kali sebelum terjadi pemutusan oleh radikal peroksi ke non 

radikal. Dekomposisi homolitik hidroperoksida dihasilkan oleh reaksi 

propagasi sehingga meningkatkan tingkat inisiasi oleh produksi radikal. 

Laju reaksi dari molekul oksigen dengan radikal alkil membentuk peroksi 

radikal (reaksi 5) jauh lebih tinggi jika dibandingkan laju reaksi radikal 

peroksi dengan atom hidrogen dari substrat (reaksi 6) 

R* + 3 O2   ROO*   (5)  

ROO* + RH   ROOH + R*  (6) 

c. Tahap terminasi, yaitu senyawa radikal yang bereaksi dengan radikal lain 

atau dengan penangkap radikal, sehingga potensi propagasinya rendah. 

Konversi radikal peroksi dan alkil ke non radikal mengakhiri reaksi 

propagasi, sehingga mengurangi perpanjangan rantai kinetik. Reaksi 

terminasi (reaksi 7 dan 8) yang signifikan terjadi ketika konsentrasi oksigen 

sangat rendah. Kombinasi radikal alkil (reaksi 7) menyebabkan cross-

linking, yang mengakibatkan peningkatan viskositas dan berat molekul. 

R* + R’*   RR   (7)  

R* + ROO*   ROOR  (8)  

ROO* + ROO*  ROOR + O2 (9) 

Pada tahap terminasi, akan terbentuk spesies non radikal karena radikal 

bebas yang bereaksi satu sama lain. Sedangkan hidroperoksida akan 

terdekomposisi menjadi produk alkohol, asam keton, dan substrat lain yang 

lebih stabil. Tanpa adanya antioksidan reaksi oksidasi lemak akan 

mengalami terminasi dan melalui reaksi antar radikal bebas membentuk 

kompleks bukan radikal. Antioksidan dapat bekerja dengan 2 cara, sebagai 

berikut : 
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1. Antioksidan berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas 

lemak yang membentuk kembali molekul lemak, sehingga 

menghambat proses autooksidasi. 

2. Antioksidan berperan sebagai donor arom hidrogen pada radikal bebas 

untuk membentuk hidroperoksida dan sebuah radikal bebas 

antioksidan. Radikal bebas antioksidan lebih stabil daripada radikal 

bebas lemak karena struktur resonansi elektron dalam cincin aromatik 

antioksidan yang menyebabkan antioksidan terhenti. 

2.6.2 Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (1,1-diphrnyl-2-

plcrythydrzzyl) 

     Metode yang sering digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan 

kopi yaitu metode uji menggunakan radikal bebas DPPH. Tujuannya 

mengetahui parameter konsentrasi yang ekuivalen memberikan 50% 

efek aktivitas antioksidan (IC50). Hal ini dapat dicapai dengan cara 

mengintrepretasikan data eksperimental (Liangli dan Moore, 2008). 

Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, mudah untuk 

penapisan aktivitas penangkapan radikal beberapa senyawa, efektif dan 

praktis (Molyneux, 2004).  

     DPPH adalah radikal bebas yang dapat bereaksi dengan senyawa 

yang mendonorkan atom hidrogen, sehingga dapat berguna dalam 

pengujian aktivitas antioksidan komponen tertentu, karena adanya 

elektron yang tidak berpasangan. DPPH memberikan serapan kuat 

pada 517 nm. Aktivitas diukur dengan menghitung jumlah pengurangan 

intensitas cahaya ungu DPPH yang sebanding dengan pengurangan 

konsentrasi DPPH. Perendaman tersebut dihasilkan oleh bereaksinya 

molekul difenil pikri hirazil dengan atom hidrogen yang dilepaskan oleh 

molekul komponen sampel sehingga terbentuk senyawa difenil pikril 

hidrazin dan menyebabkan terjadinya peluruhan warna DPPH dari ungu 

menjadi kuning. Perubahan aborbansi dari reaksi ini telah banyak 

digunakan untuk menguji kemampuan beberapa  molekul penangkap 

radikal bebas. Metode DPPH adalah metode yang cepat, mudah dan 

sensitif untuk pengujian aktivitas antioksidan senyawa tertentu (Koleva, 

et al., 2010). 
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Gambar 2.6.2 Reaksi DPPH dengan Antioksidan (Liang, 2014) 

 

     Larutan DPPH yang berisi ekstrak sampel diukur serapan cahayanya 

dan dihitung aktivitas antioksidannya dengan menghitung persentase 

inhibisi. Persentase inhibisi merupakan banyaknya aktivitas senyawa 

antioksidan yang menangkap radikal bebas DPPH. Parameter yang 

juga digunakan untuk pengukuran aktivitas antioksidan dari sampel 

adalah IC50 yang menunjukkan konsentrasi ekstrak yang mampu 

menghambat aktivitas suatu radikal bebas sebesar 50% (Molyneux, 

2004). 

     Penentuan IC50 diperlukan untuk persamaan kurva standar dari % 

inhibisi sebagai sumbu y dan konsentrasi fraksi antioksidan sebagai 

sumbu x. IC50 dihitung dengan cara memasukkan nilai 50% ke dalam 

persamaan kurva standar sebagai sumbu y kemudian dihitung nilai x 

sebagai konsentrasi IC50. Semakin kecil nilai IC50 menunjukkan semakin 

tinggi aktivitas antioksidannya (Molyneux, 2004). Tingkat kekuatan 

antioksidan senyawa uji digolongkan menurut IC50 dapat dilihat pada 

Tabel 2.6.2 sebagai berikut : 

 

Tabel. 2.6.2Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH 

Intensitas Nilai IC50 

Sangat Kuat <50 ppm 

Kuat   50-100pppm 

Sedang 100-150 ppm 

Lemah 151-200 ppm 

Sumber : (Jun, 2006) 
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2.6.3 Antioksidan Pada Kopi 

2.6.3.1 Senyawa Fenol 

 

Gambar 2.6.3.1 Struktur Senyawa Fenol (Andarwulan, 2012) 

 

     Fenol adalah senyawa yang mempunyai sebuah cincin aromatik dengan 

satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenol pada bahan makanan dapat 

dikelompokkan menjadi fenol sederhana dan asam folat. Fenol merupakan 

melabolit sekunder terbesar dalam tanaman. Fenol merupakan senyawa 

yang penting pada berbagai tanaman obat dan dalam industri makanan 

yang digunakan sebagai zat pewarna, pemberi aroma, rasa dan 

antioksidan. Cincin aromatik pada fenol diturunkan oleh kondensasi asetat 

(Hecimovic, et al., 2011). 

     Fenol adalah senyawa yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang melindungi sel tubuh dari radikal 

bebas. Senyawa fenol sederhana mempunyai gugus alkohol, aldehid dan 

asam karboksilat, termasuk eugenol, vanilin, dan berbagai asam fenolat 

seperti asam salisilat, asam ferulat dan asam kafeat. Senyawa fenol yaitu 

flavonoid (turunan inti flavan), Cincin kroman (tokoferol) dan lignan. Selain 

itu, fenol juga dapat diklasifikasikan ke dalam komponen yang tidak larut 

seperti lignin dan komponen yang larut seperti asam fenolik, 

phenylpropanoids, flavonoid dan kuinon. Asam fenolik terdiri dari asam 

klorogenat, asam kafeat, asam p-kumarat, dan asam vanilat (Silalahi, 

2006). 

     Fenol mampu menetralkan radikal bebas dengan efek merusak 

terhadap sel-sel dan jaringan tubuh. Radikal bebas sering dikaitkan 

sebagai penyebab kerusakan sel yang berhubungan dengan penuaan. 

Sebagai antioksidan kuat, fenol mampu memperlambat proses penuaan. 

Fenol efektif memperkuat sistem kekebalan tubuh. Fenol memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

mekanisme penghambatan dengan cara meracuni protoplasma agen 

infeksi dan merusak dinding agen infeksi serta mengendapkan protein 

agen infeksi (Prindle dkk, 2000). 

     Biji kopi mengandung senyawa polifenol, diantaranya adalah asam 

kafeat, asam klorogenat, asam feurat, asam sinapat, dan asam koumarat. 

Kandungan kimia terbesar biji kopi sebagai antioksidan adalah asam 

klorogenat yang dipercaya dapat mengobati epilepsi, hiperaktivitas dan 

masalah tidur. Di Indonesia, terdapat dua jenis kopi yang dikenal 

masyarakat, yaitu kopi Arabika dan Robusta. Kedua jenis kopi tersebut 

mengandung senyawa aktif tinggi seperti asam quinolinat, asam pirogalat, 

asam tanat, trigonelin, asam nikotinat, dan terutama kafein (Ciptaningsih, 

2012). 

     Analisa total fenol menggunakan metode Follin-Ciocalteu yang 

didasarkan pada reaksi oksidasi-reduksi. Semakin tinggi kadar fenol pada 

sampel, semakin banyak molekul kromagen (biru) yang terbentuk 

akibatnya nilai absorbansinya naik (Khotimah, 2014). 

     Asam klorogenat dibentuk dari asam kafeat dan asam quinat. Asam 

klorogenat dan asam kafeat memiliki aktivitas antioksidan yang kuat secara 

in vitro. Kopi merupakan minuman harian yang banyak menyumbang asam 

klorogenat. Jumlah asam klorogenat sebagai senyawa fenol terbesar atau 

asam kafeat sebagai antioksidan tergantung dari absorbansi saluran cerna. 

Sepertiga asam klorogenat dan hampir semua asam kafeat diabsorbsi di 

usus kecil manusia. Hal ini menunjukkan sebagian besar asam klorogenat 

akan masuk ke dalam sirkulasi darah dan sebagian besar akan diteruskan 

ke kolon. Asam klorogenat akan di absorbsi oleh kolon yang selanjutnya 

akan dimetabolisme di hati dan ginjal membentuk asam benzoat yang akan 

terkonjugasi dengan glisin membentuk asam hipurat (Hecimovic et al., 

2011). 

 

2.7 Kafein  
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Gambar 2.6 Struktur Kimia Kafein (Dieu, 2012) 

 

     Kafein adalah salah satu jenis alkaloid yang banyak terdapat dalam biji kopi, 

daun teh, dan biji coklat. Kafein memiliki efek farmakologis yang bermanfaat 

secara klinis, seperti menstimulasi susunan syaraf pusat, relaksasi otot polos 

terutama otot polos bronkus dan stimulasi otot jantung (Maramis, 2013). 

     Kafein adalah senyawa alkaloid turunan xantine (basa purin) yang secara 

alami banyak terdapat pada kopi. Biji kopi kafein yang terkandung berkisar 1% -

2,5%. Satu cangkir kopi dalam 100 ml mengandung 80 mg - 100 mg kafein, 

tergantung dari banyaknya kopi yang digunakan (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Salah satu senyawa yang penting dalam kopi adalah kafein yang mana senyawa 

ini merupakan senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal dan berasa pahit 

sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafein dijumpai alami 

pada bahan pangan seperti biji kopi, daun teh, dan mete. Jika pada tumbuhan 

kafein berperan sebagai pestisida alami yang melumpuhkan dan mematikan 

serangga yang menjadi penganggu tanaman tersebut (Ridwansyah, 2003). 

Kafein berfungsi sebagai senyawa perangsang yang bersifat bukan alkohol, 

rasanya pahit dan digunakan untuk obat. Kafein merupakan derivat xanthin 

mempunyai daya kerja sebagai stimultant sistem syaraf otot, jantung, relaksasi 

otot polos dan ginjal (Tan dan Taharja, 2002). Menurut SNI 01-7152-2006 batas 

maksimum kafein dalam makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 

mg/sajian. Kafein sebagai stimulan tingkat sedang (mild stimulant) memang 

seringkali diduga sebagai penyebab kecanduan. Kafein hanya dapat 

menimbulkan kecanduan jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan rutin. 

Namun kecanduan kafein berbeda dengan kecanduan obat psikotropika, karena 

gejalanya akan hilang hanya dalam satu dua hari setelah konsumsi (Maramis, 

2013). 

     Kafein merupakan basa lemah, tidak berbentuk garam yang stabil dan dengan 

asam mineral segera terhidrolisa dalam air. Kelarutan kafein dalam air akan 
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meningkat dengan adanya asam organik seperti benzoat, salisilat, sinamat atau 

sitrat (Fatoni, 2015). 

     Mekanisme kerja kafein pada sel saraf berkontribusi pada efek kafein 

tersebut. Aktivitas sel saraf dipengaruhi oleh senyawa adenosin. Adenosin 

adalah senyawa nukleotida yang berfungsi mengurangi aktivitas sel saraf saat 

menempel pada sel tersebut. Senyawa kafein juga menempel pada reseptor 

yang sama tetapi tidak memperlambat aktivitas sel saraf, sebaliknya 

menghalangi adenosin untuk berfungsi. Kafein mengikat senyawa adenosin di 

otak, sehingga dampaknya aktivitas otak meningkat dan menyebabkan hormon 

efinefrin atau adrenalin disebar. Hormon tersebut akan menaikkan detak jantung, 

meninggikan tekanan darah, menambah penyaluran darah ke otot-otot, dan 

mengeluarkan glukosa dari hati (Fatoni, 2015) 

     Kafein dalam kopi terdapat dalam bentuk ikatan kalium kafein klorogenat dan 

asam klorogenat. Ikatan ini akan terlepas dengan adanya air panas, sehingga 

kafein dengan cepat dapat terserap oleh tubuh. Asam klorogenat terdapat secara 

luas pada tanaman namun kurang mempunyai efek fisiologi dibandingkan 

dengan kafein. Pada proses penyangraian, trigonellin pada biji kopi sebagian 

akan berubah menjadi asam nikotinat (niasin), yaitu jenis vitamin dalam 

kelompok vitamin B (Mahendradatta, 2007). 

     Kadar kafein yang terdapat pada kopi Robusta sedikit lebih tinggi dibanding 

kopi Arabika. Sebaliknya jenis Arabika lebih banyak mengandung zat gula dan 

minyak atsiri. Dinegara-negara konsumen ramuan minuman kopi ini biasanya 

dihidangkan dalam bentuk hasil blending kopi Robusta dan Arabika (Spinale dan 

James, 1990). 

 

2.8 Kadar Air 

     Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukan 

banyaknya air yang terkandung di dalam bahan. Kadar air biasanya dinyatakan 

dengan persentase berat air terhadap bahan basah atau dalam gram air untuk 

setiap 100 gram bahan yang disebut dengan kadar air basis basah (bb). Berat 

bahan kering atau padatan adalah berat bahan setelah mengalami pemanasan 

beberapa waktu tertentu sehingga beratnya tetap atau konstan (Safrizal, 2010). 

     Kadar air kesetimbangan dapat pula didefinisikan sebagai kadar air, dimana 

tekanan uap internal bahan berada dalam kondisi kesetimbangan dengan 

tekanan uap lingkungan. Kadar air kesetimbangan juga dipengaruhi atau 
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tergantung pada kelembaban dan kondisi suhu lingkungan serta bergantung pula 

pada varietas, spesies dan kematangan. Suatu bahan dalam keadaan seimbang 

apabila laju kehilangan air dari bahan ke udara sekelilingnya sama dengan laju 

penambahan air ke bahan dari udara di sekelilingya. Kadar air pada keadaan 

seimbang disebut kadar air keseimbangan atau keseimbangan higroskopis. 

(Brooker et al., 1981).  

     Kadar air bahan adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan 

persatuan bobot bahan yang dinyatakan dalam persen basis basah (wet basis) 

atau bisa dinyatakan dalam persen basis kering (dry basis). Menurut SNI 01-

3542-2004, kadar air maksimal pada kopi bubuk adalah 7%. Kadar air ini 

mempengaruhi umur simpan kopi bubuk. Apabila kadar air lebih tinggi dari 

standar maka akan mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme (Fauzi, 2006). 

     Penentuan kadar air bahan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode 

langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menggunakan metode 

oven dan metode destilasi. Metode langsung mengunakan metode oven dan 

metode destilasi. Pada metode oven, sampel bahan di masukkan kedalam oven 

hingga didapatkan berat konstan. Kadar air metode oven didasarkan pada 

banyaknya air yang hilang dari bahan. Metode destilasi, kadar air dihilangkan 

dengan memanaskan biji dalam air dan menentukan volume atau massa air yang 

hilang pada bahan dalam uap yang terkondensasi (Fauzi, 2006).  

 

2.9 Warna 

     Notasi warna hunter memiliki 3 parameter warna yaitu warna kromatik (hue) 

yang ditulis dengan notasi a*, intensitas warna dengan notasi b* dan kecerahan 

dengan notasi L*. Notasi L* menyatakan parameter kecerahan (lightness) 

dengan nilai L* 0 berarti hitam dan 100 berarti putih. Notasi a* menyatakan warna 

kromatik campuran merah-hijau dengan nilai +a* (positif) dari 0 sampai +100 

untuk warna merah dan nilai –a* (negatif) dari 0 sampai -80 untuk warna hijau. 

Notasi b* menyatakan warna kromatik campuran biru-kuning dengan nilai +b* 

(positif) dari 0 sampai +70 untuk warna kuning dan nilau –b* (negatif) dari 0 

sampai -70 untuk warna biru (Andarwulan dkk, 2011). 

 

2.10 Uji Mikrobiologi 

     Uji Mikrobiologi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya cemaran 

mikroorganisme pada sampel kopi. Pengujian cemaran kapang pada sampel 
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kopi hijau menggunakan metode Total Plate Count. Pada metode ini, 

diasumsikan bahwa setiap sel mikroorganisme hidup dalam suspensi akan 

tumbuh menjadi satu koloni (Anggraeni, 2012). Hasil dari perhitungan koloni 

digunakan satuan CFU/gram. CFU adalah satuan unit terbentuknya satu koloni 

yang dimaksud sebagai sel tunggal atau sekumpulan sel yang tumbuh dalam 

cawan membentuk satu koloni tunggal. Sampel cairan yang akan diuji diambil 1 

ml kemudian diencerkan dalam tabung reaksi hingga volume 10 ml (pengenceran 

10-1). Kemudian dibuat pengenceran 10-2,10-3, dan 10-4. Pada setiap 

pengenceran diambil masing-masing 1 ml sampel dan ditanam dalam cawan 

petri media PDA yang telah steril. Sampel diinkubasi selama 96 jam dengan 

posisi terbalik pada suhu 28ºC. 

    Pada kopi hijau terdapat Aspergillii yang menghasilkan metabolit sekunder 

berupa Ochratoxin A (OTA). Adanya OTA dalam kopi tidak diinginkan karena 

toksisitasnya dapat mempengaruhi kualitas kopi. kadar OTA biasanya perlu diuji 

dan dijamin berada di bawah tingkat tertentu. Banyak negara telah menetapkan 

batas maksimum untuk OTA dalam makanan Perundang-undangan di Eropa 

adalah 5 μg/kg kopi sangrai (Tozlovanu, 2010). 

     Indonesia menerapkan standar mutu umum biji kopi berdasarkan cemaran 

serangga yang mengacu pada SNI 01– 2907– 2008. Standar mutu kopi sangat 

penting sebagai petunjuk dalam pengawasan mutu kopi. Dapat dilihat pada tabel 

2.10 spesifikasi persyaratan mutu biji kopi berdasarkan SNI 01-2907- 2008. 

 

Tabel 2.10 Syarat Standar mutu umum biji kopi (SNI 01-2907-2008) 

No Kriteria Satuan Persyaratan 

1. Serangga hidup   - Tidak ada 

2. Biji berbau busuk dan atau 

berbau kapang   
- Tidak ada 

3. Kadar air  %fraksi massa Maks. 12,5 

4. Kadar kotoran   %fraksi massa Maks 0,5 

Sumber : BSN (2008).  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Analisis Pangan, 

Laboraturium Mikrobiologi Pangan, Laboratorium Pengolahan Rekayasa Pangan 

dan Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang dan Pabrik Kopi Duoningrat di Pasar 

Tawangmangu Kota Malang. Penelitian dilaksanakan di bulan Desember 2017 

sampai dengan Maret 2018.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat Penelitian 

     Alat yang digunakan untuk perlakuan penyangraian pada biji kopi adalah 

mesin penyangrai yang dapat diatur suhunya. Spesifikasi mesin penyangrai 

adalah sebagai berikut : 

Kapasitas  : 5 Kg 

Dimensi Tabung : Diameter 37 cm dan Panjang 48 cm 

Dimensi Alat : Panjang 200 cm , Lebar 70 cm dan Tinggi 15 cm 

Material  : Stainless Steel 

Penggerak motor : 250 watt 

Kontrol Suhu : Otomatis (Termokontrol dan Selenoid) 

Pemanas  : Burner LPG 

Kelengkapan : Kompor, Selang, Regulator, Lampu, Cooling bean, 

Checker 

     Alat yang digunakan untuk menghaluskan kopi adalah blender kering. 

Spesifikasi blender sebagai berikut : 

Merk  : Quantum 

Tipe  : QBL-212 HD 

Daya  : 200 watt 

Material  : Kaca 

Dimensi mesin : panjang 28 cm x lebar 45 cm 

Berat mesin : 2,7 kg 

     Alat yang digunakan dalam analisis total fenol adalah neraca analitik, 

spatula besi, gelas beaker 100 ml, labu ukur 25 ml, pipet volume, bola hisap, 
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tabung reaksi, rak tabung reaksi, alumunium foil, vortex, kertas saring, shaker, 

kuvet dan spektrofotometer UV-VIS. 

     Alat yang digunakan dalam analisis aktivitas antioksidan adalah neraca 

analitik, spatula besi, gelas beaker 100 ml, labu ukur 25 ml, Erlenmeyer 100 

ml, pipet volume, bola hisap, tabung reaksi, rak tabung reaksi dari 

kayu,alumunium foil, vortex, kertas saring, shaker, kuvet dan spektrofotometer 

UV-VIS. 

     Alat yang digunakan dalam analisis kafein adalah erlenmeyer 250 ml, gelas 

ukur 100 ml, labu ukur 10 ml, pipet volume, bola hisap, kertas saring, corong 

pemisah,  rotary evaporator,  kuvet dan spektrofotometer UV-VIS. 

     Alat yang digunakan dalam analisis kadar air adalah wadah sampel, 

timbangan analitik, spatula besi, oven listrik, desikator dan alat yang 

digunakan dalam analisa warna adalah colour reader. 

     Alat yang digunakan dalam analisis Total Plate Count  adalah cawan petri, 

erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, pipet volume, bulb, tabung reaksi, rak 

tabung reaksi, inkubator kapang, mikropipet, mikrotip, bunsen, dan autoklaf. 

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

     Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kopi hijau jenis Arabika 

dan Robusta yang didapatkan dari UB Forest, perkebunan Universitas 

Brawijaya. Kedua jenis kopi ini diproses dengan fermentasi basah (washed 

coffee). 

     Bahan kimia yang digunakan dalam analisis total fenol adalah reagen 

Folin-Ciocalteu, larutan Na2CO3 , Aquades dan kemurnian teknis asam galat 

standar. Analisa aktivitas antioksidan bahan kimia yang digunakan adalah 

larutan DPPH dan metanol PA. Analisis kadar kafein bahan kimia yang 

digunakan adalah kloroform, CaCO3, dan metanol PA. Analisa total plate 

count (TPC) bahan yang digunakan adalah media PDA, pepton water, dan 

aquades steril. 

 

3.3 Metode Penelitian 

     Metode penelitian menggunakan Rancangan Percobaan Tersarang (Nested) 

dengan menggunakan 2 faktor yaitu Jenis Kopi Hijau dan Suhu Penyangraian. 

Faktor 1 (mayor) yaitu jenis kopi yang terdiri dari kopi hijau Arabika dan kopi hijau 

Robusta dan faktor 2 (minor) yaitu suhu penyangraian yang terdiri 4 level 
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penyangraian. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Berikut adalah 

perlakuan pada penelitian ini :   

 

R1  : Kopi Hijau Arabika 

R2  : Kopi Hijau Robusta 

 

P1  : Tanpa Penyangraian 

P2  : Suhu Penyangraian 95°C 

P3  : Suhu Penyangraian125°C 

P4  : Suhu Penyangraian165°C 

 

     Berdasarkan faktor yang digunakan maka diperoleh kombinasi jenis kopi 

dan suhu penyangraian kopi hijau sebagai berikut :  

 

Tabel 3.3 Kombinasi Perlakuan Jenis Kopi dan Suhu Penyangraian Kopi Hijau 

Jenis Kopi 

(R) 

Suhu Penyangraian (P) 

P1 P2 P3 P4 

R1 R1P1 R1P2 R1P3 R1P4 

R2 R2P1 R2P2 R2P3 R2P4 

 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan: 

R1P1 : Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian 

R1P2 : Kopi Hijau Arabika dengan Suhu Penyangraian 95°C 

R1P3 : Kopi Hijau Arabika dengan Suhu Penyangraian 125°C 

R1P4 : Kopi Hijau Arabika dengan Suhu Penyangraian 165°C 

R2P1 : Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 

R2P2 : Kopi Hijau Robusta dengan Suhu Penyangraian 95°C 

R2P3 : Kopi Hijau Robusta dengan Suhu Penyangraian 125°C 

R2P4 : Kopi Hijau Robusta dengan Suhu Penyangraian 165°C 

 

     Ada 8 kombinasi yaitu kombinasi R1P1, R1P2, R1P3, R1P4, R2P1, R2P2, 

R2P3, R2P4  yang diulang sebanyak 3 kali ulangan jadi total terdapat 24 satuan 

percobaan. 
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3.4 Perlakuan Penelitian 

3.4.1 Pengambilan Sampel 

          Sampel kopi hijau jenis Arabika dan  Robusta diambil dari UB Forest 

diberi perlakuan proses fermentasi dan proses pengeringan oleh petani. 

 

3.4.2 Analisa Awal Bahan Baku 

    Analisis awal bahan baku kopi hijau jenis Arabika dan Robusta adalah 

uji proksimat. Uji Proksimat meliputi kadar air (AOAC, 1996), kadar lemak 

(AOAC, 2000), kadar protein (SNI 01-2782-1998), kadar abu (AOAC, 

2000), kadar karbohidrat by difference. 

 

3.4.3 Proses Perlakuan Sangrai dan Penggilingan 

     Kopi hijau jenis Arabika dan Robusta diberi perlakuan panas dengan 

menggunakan alat penyangrai suhu 95°C, suhu 125°C, suhu 165°C dan 

tanpa penyangraian. Kemudian dilakukan penggilingan kopi hijau dengan 

menggunakan Blender. 

 

3.4.4 Analisa Akhir Bahan 

     Analisa akhir kopi hijau jenis Arabika dan Robusta setelah dilakukan 

penyangraian suhu 95°C, 125°C, 165°C dan tanpa penyangraian dilakukan 

uji kadar air (AOAC, 1996), warna (Yuwono dan Susanto, 1998), total fenol 

(Sharma, 2011), aktivitas antioksidan (IC50) (Molyneux, 2004; Pinela et. al., 

2012), kadar kafein (Maramis, 2013), total plate count (TPC) (Modifikasi 

Maturin dan Peeler, 2001; Atma, 2016). 

 

3.4.5 Analisa Data 

     Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan dan ditabulasi 

menggunakan Microsoft excel 2013, pengolahan analisis ragam (ANOVA) 

menggunakan program Minitab 17 dengan selang kepercayaan 95%. 

Beda nyata ditentukan dengan α = 0,05  maka di uji lanjut menggunakan 

Fisher's Least Significance Difference Test.  
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3.5 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

  

Disortasi 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian kopi 

Biji Kopi Hijau Arabika dan Robusta 

Ditimbang sebanyak 160 gram 

Dilakukan penyangraian suhu 95°C, 125°C, 

165°C menggunakan mesin penyangrai selama 

15 menit dan tidak disangrai 

Digiling dengan Menggunakan Blender 

Kopi Hijau Bubuk 

Analisa Awal Bahan :  

- Kadar Air 

- Kadar Abu 

- Kadar Lemak 

- Kadar Protein 

- Kadar Karbohidrat 

 

Analisa Akhir :  

- Kadar Air 

- Total Fenol 

- Aktivitas Antioksidan 

- Kadar Kafein 

- Total Plate Count l(TPC) 

Biji Kopi Hijau 

Biji Kopi Hijau sangrai Analisa Akhir : Warna 

Diayak menggunakan ayakan 80 mesh 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

     Analisis Bahan baku dilakukan untuk mengetahui profil awal kopi hijau Arabika 

dan Robusta UB Forest sebelum diberi perlakuan penyangraian. Parameter yang 

dianalisis meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein dan kadar 

karbohidrat. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Data Karakteristik Kimia Kopi Hijau Arabika dan Robusta 

Parameter 
Biji Kopi Hijau Arabika Biji Kopi Hijau Robusta 

Hasil Analisa Literatur Hasil Analisa Literatur 

Kadar Air (%b/b) 12,04 ± 0,52 8-13a 12,17 ± 1,35 12-13a 
Kadar Abu (%bk) 5,09 ± 0,87 4-5a 4,63 ± 0,10 4-5a 
Kadar Protein (%bk) 9,48 ± 0,16 11-17a 10,39 ± 0,04 11-13a 
Kadar Lemak (%bk) 13,39 ± 0,01 9-18a 12,98 ± 0,36 9-13a 
Kadar Karbohidratb 60,00 ± 0,14 60-76a 60,20 ± 0,76 69-76a 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 2 ulangan ± standar deviasi 
a : Franca and Oliviera (2008) 
b : Analisis karbohidrat by difference 

  

     Tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis kimia kopi hijau Arabika dan kopi hijau 

Robusta yang dibandingkan dengan literatur. Hasil analisis bahan baku kopi hijau 

Arabika  dan Robusta UB forest dianalisis menggunakan paired test  dengan 

aplikasi Minitab 17 menghasilkan nilai p-value 0,781. Nilai tersebut menunjukkan 

hasil analisis bahan baku tidak berbeda nyata antara kopi hijau Arabika dan 

Robusta UB forest  karena p-value > 0,05. Hal ini diduga karena lokasi penanaman 

kopi, iklim, jenis tanah dan lingkungan sekitar yang sama sehingga hasil analisis 

kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan kadar karbohidrat pada kopi 

hasilnya hampir sama. Perbedaan hanya terdapat pada ketinggian penanaman 

kopi. Pada kopi Arabika ditanam dilokasi lebih tinggi dari kopi Robusta. 

     Kadar air kopi hijau Arabika UB forest  hasil uji sebesar 12,04 ± 0,52 dan kadar 

air kopi hijau Robusta UB forest sebesar 12,17 ± 1,35. Kadar air hasil analisis telah 

memenuhi ketentuan SNI 01-2907-2008 tentang standar mutu umum biji kopi, 

kadar air biji kopi maksimal 12,5%. Apabila kadar air kopi lebih dari 13 % akan 

mudah terserang oleh cendawan dan apabila kadar air kopi kurang dari 10% biji 

akan mudah pecah (Rahardjo, 2012).  

     Hasil analisis kadar abu kopi hijau Arabika UB forest sebesar 5,09 ± 0,87 dan 

kadar abu kopi hijau Robusta UB forest sebesar 4,63 ± 0,10. Hasil analisis kadar 
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abu kopi hijau Arabika UB forest dan kopi hijau Robusta UB forest dalam kisaran 

kadar abu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan SNI 01-

3542-2004 mengenai syarat mutu kopi bubuk kadar abu maksimal adalah 5%, 

hasil kadar abu memenuhi persyaratan SNI. Persyaratan SNI kopi bubuk 

digunakan sebagai acuan karena belum adanya standar khusus untuk kopi hijau. 

Kadar abu kopi hijau Arabika lebih tinggi dari kadar abu kopi hijau Robusta. 

Perbedaan kadar abu ini dikarenakan perbedaan kandungan mineral dan logam 

dari kopi tersebut. Kopi Arabika memiliki kadar abu lebih tinggi dari kopi Robusta 

hal ini dipengaruhi oleh lokasi tumbuh kopi tersebut. Pada kopi Arabika ditanam 

pada ketinggian 1000-2000 mdpl, sedangkan kopi Robusta ditanam pada 

ketinggian 100-600 mpdl. Hal ini dapat mempengaruhi perbedaan unsur hara yang 

tersedia untuk pertumbuhan kopi. Daerah yang lebih tinggi diduga menyediakan 

unsur hara lebih banyak untuk pertumbuhan kopi. Kopi yang berbeda varietas 

yang daerah penanamannya berbeda memiliki kandungan logam yang berbeda-

beda (Martin et al, 1999). Faktor pemeliharaan dan tempat tumbuh sangat 

mempengaruhi kandungan mineral dan logam kopi. Kandungan logam pada 

masing-masing varietas dapat digunakan sebagai dasar untuk membedakan jenis 

kopi. Penelitian Franca dan Oliviera (2008) menyatakan kandungan abu 

merupakan kandungan mineral kopi dapat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan 

misalnya kesuburan dan kematangan, pre-processsing misalnya pengolahan 

kering atau pengolahan basah dan fermentasi. Abu yang dihasilkan dari 

pengabuan kopi bersifat alkalis, antara lain terdiri dari magnesium, kalium, dan 

natrium. Tingginya nilai kealkalian abu menunjukkan tingginya komponen mineral 

di dalam biji kopi. 

     Kadar protein kopi hijau Arabika UB forest hasil analisis sebesar 9,48 ± 0,16 

dan kadar protein kopi hijau Robusta UB forest hasil analisis sebesar 10,39 ± 0,04. 

Kadar protein dari kopi hijau Arabika dan Robusta UB forest hasilnya tidak jauh 

berbeda, hal ini diduda karena lokasi tumbuh kopi yang sama. Selain itu, 

kandungan protein pada kopi hijau Arabika dan Robusta UB forest  telah sesuai 

pada kisaran pada literatur. Penelitian Franca dan Oliviera (2008) menyatakan 

kandungan protein kopi hijau pada kisaran 11-17% berat kering. 

     Kadar lemak kopi hijau Arabika UB forest hasil analisis sebesar 13,39 ± 0,01 

dan kadar lemak kopi hijau Robusta UB forest hasil analisis sebesar 12,98 ± 0,36. 

Hasil analisis kadar lemak kopi ini tidak berbeda antara kopi hijau Arabika dan 

Robusta, hal ini diduga seperti yang telah dijelaskan pada poin tabel 4.1. Lemak 
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pada kopi hijau meliputi asam linoleat, asam palmitat, asam oleat, asam stearat, 

asam arakidat, diterpenes, trigliserida, asam lemak rantai panjang tak jenuh, ester 

dan amida. Kopi hijau Robusta mengandung lebih sedikit lemak dibandingkan 

dengan kopi hijau Arabika. Kandungan lemak kopi hijau arabika rata rata 15% 

sementara kopi robusta mengandung lebih sedikit lemak sekitar 10% (Speer dan 

Speer, 2006). 

     Kadar karbohidrat kopi hijau Arabika UB forest hasil analisis sebesar 60,00 ± 

0,14 dan kadar karbohidrat kopi hijau Robusta UB forest hasil analisis sebesar 

60,20 ± 0,76. Hasil analisis kedua jenis kopi tersebut tidak berbeda nyata, karena 

hasil yang diperoleh selisihnya tidak jauh. Hal ini telah dijelaskan pada poin tabel 

4.1. Pada penelitian Franca dan Oliviera (2008) menyatakan bahwa kopi hijau 

mengandung berbagai macam karbohidrat, termasuk poli-, tri-, di- dan 

monosakarida. Kandungan zat ini cukup penting untuk pengembangan rasa. Pada 

beberapa penelitian menegaskan degradasi karbohidrat secara langsung 

berkaitan dengan pembentukan beberapa zat yang mempengaruhi rasa dan 

aroma kopi. Salah satu komponen dalam karbohidrat adalah sukrosa. Sukrosa 

merupakan gula bebas yang ada didalam kopi hijau, jumlahnya bervariasi sesuai 

dengan spesies, kematangan, asal dan kondisi pertumbuhan dengan rata-rata 6-

9% bb untuk kopi jenis Arabika dan 4-6% bb untuk kopi jenis Robusta (Murkovic 

dan Derler, 2006). Kandungan sukrosa akan meningkat seiring kematangan kopi 

dan adanya gula bebas, secara alami akan menurun ketika terjadi fermentasi 

(Vasconcelos et al., 2007). 

 

4.2 Kadar Air 

     Kadar air merupakan salah satu aspek penting dalam suatu produk yang 

mempengaruhi penyimpanan dari kopi. Kadar air yang semakin tinggi akan 

mengakibatkan kerusakan kopi karena mikroorganisme dan sebaliknya semakin 

rendah kandungan air pada kopi maka menjaga dari kerusakan. Hasil analisis 

kadar air kopi hijau Arabika UB forest menggunakan beberapa suhu penyangraian 

menghasilkan kadar air berkisar antara 12,34% sampai 7,27%, sedangkan  pada 

kopi hijau Robusta UB forest menghasilkan kadar air berkisar antara 11,86% 

sampai 6,83% (Lampiran 3).  

     Hasil analisis ragam (ANOVA) perbedaan jenis kopi tidak berpengaruh nyata 

terhadap kadar air, sedangkan suhu penyangraian yang tersarang dalam jenis kopi 
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berpengaruh nyata (α=0,05)  terhadap kadar air kopi. Rerata kadar air akibat suhu 

penyangraian yang tersarang dalam jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Rerata Kadar Air Kopi Akibat Suhu Penyangraian Tersarang dalam Jenis Kopi 

Jenis kopi Suhu Penyangraian (°C) Kadar Air (%) 

Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian 12,34 ± 0,51 a 
 Suhu 95°C 10,68 ± 0,55 b 
 Suhu 125°C 8,65 ± 0,23 c 
 Suhu 165°C 7,27 ± 0,15 d 

Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 11,86 ± 1,35 a 
 Suhu 95°C 9,97 ± 0,57 b 
 Suhu 125°C 8,07 ± 0,41 c 
 Suhu 165°C 6,83 ± 0,31 d 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar deviasi 
 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan    

perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.2 menunjukkan jenis kopi hijau Arabika memiliki kecenderungan kadar 

air semakin menurun seiring bertambahnya suhu penyangraian kopi, hal ini 

disebabkan terjadinya penguapan kandungan air pada kopi. Menguapnya kadar 

air karena perbedaan suhu antara kopi dengan alat penyanggrai pada saat 

penyangraian kopi. Kadar air yang semakin menurun menunjukkan bahwa 

kandungan air yang terdapat dalam bahan semakin sedikit. Air yang terdapat di 

dalam biji terdifusi keluar oleh uap panas yang dihasilkan oleh pemanas dalam 

silinder penyangraian. Suhu panas yang diberikan menyebabkan tekanan uap air 

di dalam bahan atau biji kopi menjadi lebih tinggi dari pada tekanan udara luar. 

Prinsip perpindahan massa adalah perpindahan dari tekanan tinggi ke tekanan 

rendah. Oleh karena itu, massa air yang terkandung di dalam biji kopi akan 

berpindah dari dalam biji menuju ke lingkungan luar. Semakin rendah kandungan 

air dalam biji kopi, kecepatan penguapan air menurun karena posisi molekul air 

terletak semakin jauh dari permukaan biji, penguapan air pada biji kopi dalam yang 

jumlah besar membuat biji kopi menjadi kering (Muttalib dkk, 2012). 

Pada jenis kopi hijau Robusta memiliki kecenderungan kadar air semakin menurun 

juga seiring bertambahnya suhu penyangraian kopi, dimana kadar air pada kopi 

akan semakin berkurang karena terjadi penguapan. Semakin tinggi suhu yang 

digunakan untuk menyangrai kopi maka penguapan akan semakin tinggi, akibat 

dari perbedaan antara alat pemanas dengan kopi. Berdasarkan Estiasih (2009) 

menyatakan semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan 

bahan pangan semakin cepat pindah panas ke bahan pangan dan semakin cepat 

pula penguapan air dari bahan pangan. 
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4.3 Warna 

     Warna merupakan salah satu parameter penting dalam suatu produk pangan. 

Pada kopi warna menjadi salah satu indokator penting secara visual mengenai 

kopi hijau. Analisis warna dilakukan dengan menggunakan metode (Yuwono dan 

Susanto, 1998) menggunakan alat colour reader. Alat ini menghasilkan 3 

parameter warna yaitu tingkat kecerahan (L), tingkat kemerahan (a) dan tingkat 

kekuningan (b). Nilai L* 0 berarti hitam dan 100 berarti putih, nilai +a* (positif) dari 

0 sampai +100 untuk warna merah dan nilai –a* (negatif) dari 0 sampai -80 untuk 

warna hijau dan nilai +b* (positif) dari 0 sampai +70 untuk warna kuning dan nilai 

–b* (negatif) dari 0 sampai -70 untuk warna biru (Andarwulan dkk, 2011). 

 

4.3.1 Tingkat Kecerahan (L) 

     Hasil analisis warna nilai L (tingkat kecerahan) kopi hijau Arabika UB forest 

menggunakan beberapa suhu penyangraian menghasilkan rata-rata 

kecerahan berkisar antara 50,00 sampai 55,67, sedangkan kopi hijau Robusta 

UB forest rata-rata kecerahan berkisar antara 48,17 sampai 52,73  (Lampiran 

4.1).  

     Hasil analisis ragam (ANOVA) perbedaan jenis kopi berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai L (tingkat kecerahan) kopi (Lampiran 4.1). Rerata 

tingkat kecerahan kopi akibat perbedaan jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 

4.3.1.1  

 

Tabel 4.3.1.1 Rerata Warna L (Kecerahan) Kopi Akibat Perbedaan Jenis Kopi  

Jenis Kopi Warna L (Kecerahan) 

Kopi Hijau Arabika 53,39 ± 2,51 a 

Kopi Hijau Robusta 50,67 ± 1,97 b 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 
     Tabel 4.3.1.1 menunjukkan perbedaan jenis kopi berpengaruh nyata 

terhadap nilai L (tingkat kecerahan), ditunjukkan dari perbedaan notasi pada 

tiap jenis kopi. Warna kopi hijau Arabika cenderung lebih cerah daripada kopi 

hijau Robusta, hal ini karena warna awal kopi hijau Arabika UB forest lebih 

cerah jika dibandingkan dengan kopi hijau Robusta UB forest. Kopi Arabika 

warnanya kuning kehijauan sedangkan biji kopi Robusta memiliki warna 
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kuning kecoklatan (Bicho, 2013). Umumnya nilai L digunakan sebagai acuan 

standar proses penyangraian (Sunarharum, 2016). 

     Pada hasil analisis ragam (ANOVA) suhu penyangraian yang tersarang 

dalam jenis kopi berpengaruh nyata juga terhadap nilai L (tingkat kecerahan) 

kopi (Lampiran 4.1). Rerata tingkat kecerahan kopi akibat suhu penyangraian 

yang tersarang dalam jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.2 

 

Tabel 4.3.1.2 Rerata Warna L (Kecerahan) Kopi Akibat Suhu Penyangraian 

Tersarang dalam Jenis Kopi  

Jenis Kopi Suhu Penyangraian (°C) Warna L (Kecerahan) 

Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian 50,00 ± 0,10 d 

 Suhu 95°C 53,10 ± 0,10 c 

 Suhu 125°C 54,80 ± 0,26 b 

 Suhu 165°C 55,66 ± 0,47 a 

Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 48,17 ± 0,29 d 

 Suhu 95°C 50,10 ± 0,26 c 

 Suhu 125°C 51,67 ± 0,12 b 

 Suhu 165°C 52,73 ± 0,40 a 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.3.1.2 menunjukkan jenis kopi hijau Arabika memiliki nilai L (tingkat 

kecerahan) cenderung meningkat seiring meningkatnya suhu penyangraian. 

Perubahan warna semakin cerah pada kopi diduga karena kopi berubah dari 

warna hijau menjadi lebih kuning akibat dari suhu penyangraian yang 

diberikan. Warna yang semula berwarna hijau berubah menjadi lebih cerah 

tersebut sesuai dengan tahapan penyangraian kopi. Menurut Fiore (2006), 

selama proses penyangraian terjadi perubahan-perubahan warna yang dapat 

dibedakan secara visual. Peningkatan nilai L disebabkan dua perubahan fisik 

yaitu menguapnya air pada permukaan kopi dan hilangnya kutikula biji 

sehingga kecerahannya meningkat. Pada kopi hijau Robusta nilai L (tingkat 

kecerahan) cenderung meningkat seiring meningkatnya suhu penyangraian, 

hal ini disebabkan oleh jenis kopi hijau Robusta yang mengalami perubahan 

warna semakin terang saat proses penyangraian kopi. Tahapan penyangraian 

kopi yaitu dari green bean kemudian menuju yellow stage yang warnanya 

lebih cerah dan cenderung kekuningan. Berdasarkan tahapan penyangraian 

sesuai dengan perubahan warna, pada tahap yellow stage merupakan tahap 
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menguningnya kopi dan kadar air mulai mengalami penguapan (Anonim, 

2010).  

 

4.3.2 Tingkat Kemerahan (a) 

     Hasil analisis warna nilai nilai a* (tingkat kemerahan) kopi hijau Arabika UB 

forest menggunakan beberapa suhu penyangraian menghasilkan rata-rata 

kemerahan berkisar antara -0,30 sampai 4,20, sedangkan kopi hijau Robusta 

UB forest rata-rata kemerahan berkisar antara 0,80 sampai 1,33  (Lampiran 

4.2).  

     Hasil analisis ragam (ANOVA) perbedaan jenis kopi berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai a* (tingkat kemerahan) kopi (Lampiran 4.2). Rerata 

tingkat kemerahan kopi akibat perbedaan jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 

4.3.2.1  

 

Tabel 4.3.2.1 Rerata warna a* (Kemerahan) Kopi Akibat Perbedaan Jenis Kopi 

Jenis Kopi Warna a (Kemerahan) 

Kopi Hijau Arabika 1,27 ± 1,99 a 

Kopi Hijau Robusta 1,01 ± 0,21 b 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.3.2.1 menunjukkan jenis kopi berpengaruh nyata terhadap nilai a* 

(tingkat kemerahan) ditunjukkan dari perbedaan notasi pada jenis kopi. 

Tingkat kemerahan kopi hijau Arabika UB forest lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kopi hijau Robusta UB forest. Diduga perubahan warna selama 

proses penyangraian kopi disebabkan oleh reaksi maillard. Reaksi maillard 

merupakan reaksi antara gula dengan asam amino menghasilkan senyawa 

melanoidin. Warna kopi Arabika lebih merah dari kopi Robusta diduga 

disebabkan karena kandungan sukrosa pada kopi Arabika lebih tinggi dari 

kopi Robusta. Berdasarakan penelitian Farah (2006) kandungan sukrosa 

pada kopi Arabika sebesar 6-9 g/100g sedangkan pada kopi Robusta 

kandungan sukrosa sebesar 0,9-4 g/100g.   

     Hasil analisis ragam (ANOVA) perbedaan suhu penyangraian tersarang 

dalam jenis kopi berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai a* (tingkat 

kemerahan) kopi (Lampiran 4.2). Rerata warna nilai a* (tingkat kemerahan) 
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kopi  akibat suhu penyangraian tersarang dalam jenis kopi dapat dilihat pada 

Tabel 4.3.2.2 

 

Tabel 4.3.2.2 Rerata Warna a* (Kemerahan) Kopi Akibat Suhu 

PenyangraianTersarang dalam Jenis Kopi 

Jenis Kopi Suhu Penyangraian (°C) Warna a (Kemerahan) 

Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian -0,30 ± 0,00 c 

 Suhu 95°C 0,60 ± 0,00 b 

 Suhu 125°C 0,60 ± 0,00 b 

 Suhu 165°C 4,20 ± 0,20 a 

Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 0,80 ± 0,10 c 

 Suhu 95°C 0,86 ± 0,15 c 

 Suhu 125°C 1,06 ± 0,06 b 

 Suhu 165°C 1,33 ± 0,06 a 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 
     Tabel 4.3.2.2 menunjukkan kopi hijau Arabika UB forest memiliki 

kecenderungan kenaikan nilai a* (tingkat kemerahan) seiring meningkatnya 

suhu penyangraian pada kopi. Warna kopi yang semula hijau akan semakin 

merah dengan penambahan suhu penyangraian pada kopi. Kemerahan pada 

kopi ini akan berubah menjadi coklat atau gelap ketika pada tahap medium 

roasting. Perubahan warna dari hijau menjadi kemerahan ini disebabkan 

adanya reaksi maillard pada kopi. Pada kopi hijau Robusta UB forest nilai a* 

(tingkat kemerahan) juga cenderung meningkat seiring meningkatnya suhu 

penyangraian. Peningkatan kemerahan pada kopi disebabkan karena 

penambahan suhu penyangraian pada kopi. Perubahan warna pada kopi ini 

sesuai dengan tahapan penyangraian kopi yaitu pada tahap light brown stage 

yang warnanya mendekati coklat. Warna hijau yang berubah semakin merah 

seiring bertambahnya suhu penyangraian akan berubah menjadi coklat dan 

menjadi gelap ketika selesai proses penyangraian kopi. Perubahan warna 

juga disebabkan karena adanya reaksi maillard yang terjadi pada kopi saat 

proses penyangraian. Perubahan warna semakin gelap karena reaksi Maillard 

yang mengakibatkan munculnya senyawa bergugus karbonil (gugus reduksi) 

dan bergugus amino. Reaksi Maillard adalah reaksi browning non enzimatik 

yang menghasilkan senyawa kompleks dengan berat molekul tinggi (Nugroho, 

2009). 
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4.3.3 Tingkat Kekuningan (b) 

     Hasil analisis warna nilai b*(tingkat kekuningan) kopi hijau Arabika UB 

forest menggunakan beberapa suhu penyangraian menghasilkan rata-rata 

kekuningan berkisar antara 11,13 sampai 20,33, sedangkan kopi hijau 

Robusta UB forest rata-rata kecerahan berkisar antara 11,13 sampai 15,57  

(Lampiran 4.3).  

     Hasil analisis ragam (ANOVA) perbedaan jenis kopi berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai b*(tingkat kekuningan)  kopi (Lampiran 4.3). Rerata 

tingkat kekuningan kopi akibat perbedaan jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 

4.3.3.1  

 

Tabel 4.3.3.1 Rerata warna b*(Kekuningan) Kopi Akibat Perbedaan Jenis Kopi 

Suhu Penyangraian Warna b (Kekuningan) 

Kopi Hijau Arabika 15,24 ± 3,86 a 

Kopi Hijau Robusta 13,53 ± 1,88 b 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.3.3.1 menunjukkan perbedaan jenis kopi berpengaruh nyata 

terhadap nilai b*(tingkat kekuningan), ditunjukkan dari perbedaan notasi pada 

jenis kopi. Kopi hijau Robusta UB forest menunjukkan nilai b*(tingkat 

kekuningan) lebih rendah dari kopi hijau Arabika UB forest, hal ini disebabkan 

oleh warna awal kopi yang berbeda. Pada kopi Arabika warnanya cenderung 

lebih kuning dari kopi Robusta. Warna kopi hijau Arabika cenderung lebih 

kuning daripada Robusta, hal ini karena warna awal Arabika UB forest lebih 

kuning jika dibandingkan dengan Robusta UB forest. Kopi Arabika warnanya 

kuning kehijauan sedangkan biji kopi Robusta memiliki warna kuning 

kecoklatan (Bicho, 2013).  

     Hasil analisis ragam (ANOVA) suhu penyangraian tersarang dalam jenis 

kopi berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai b* (tingkat kekuningan) kopi 

(Lampiran 4.3). Rerata warna nilai b* (tingkat kekuningan) kopi  akibat suhu 

penyangraian tersarang dalam jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 4.3.3.2 
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Tabel 4.3.3.2 Rerata Warna b* (Kekuningan) Kopi Akibat Suhu Penyangraian 

Tersarang dalam Jenis Kopi  

Jenis Kopi Suhu Penyangraian (°C) Warna b (Kekuningan) 

Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian 11,13 ± 0,15 d 

 Suhu 95°C 13,86 ± 0,32 c 

 Suhu 125°C 15,63 ± 0,31 b 

 Suhu 165°C 20,33 ± 0,15 a 

Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 11,13 ± 0,15 d 

 Suhu 95°C 13,30 ± 0,40 c 

 Suhu 125°C 14,10 ± 0,69 b 

 Suhu 165°C 15,56 ± 0,15 a 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.3.3.2 menunjukkan kopi hijau Arabika UB forest memiliki nilai b* 

(tingkat kekuningan) cenderung meningkat seiring meningkatnya suhu 

penyangraian, hal ini diduga dipengaruhi oleh warna awal kopi dan umur dari 

biji kopi ketika dipanen serta perlakuan pendahuluan yang diberikan pada 

kopi. Penelitian Mendes et al., (2001) menyatakan umur dari biji juga 

mempengaruhi nilai b*(tingkat kekuningan) biji kopi. Pada kopi hijau Robusta 

UB forest nilai b* (tingkat kekuningan) cenderung meningkat seiring 

meningkatnya suhu penyangraian. Perubahan warna ini disebabkan karena 

bertambahnya suhu penyangraian pada kopi yang menyebabkan 

penambahan warna kuning pada kopi. Pada tahapan penyangraian, mulai dari 

green bean yang merupakan biji kopi yang berwarna hijau kemudian berlanjut 

ke tahap yellow stage  merupakan tahapan menguningnya kopi.  Tahapan 

penyangraian sesuai perubahan warna dilaporkan oleh (Anonim, 2010) yaitu 

Green bean  adalah tahapan kopi yang belum melalui proses sangrai, 

kemudian pada yellow stage merupakan tahapan menguningnya kopi dan 

mulai terjadi penguapan kadar air kopi dan light brown stage kopi mulai 

mengalami retakan pertama. 

 

4.4 Total Fenol 

     Fenol merupakan salah satu senyawa aktif yang terdapat pada kopi. Total fenol 

kopi hijau Arabika UB forest menggunakan beberapa suhu penyangraian 

menghasilkan rata-rata berkisar antara 52,05 mgGAE/g sampai 41,27 mgGAE/g, 

sedangkan kopi hijau Robusta UB forest rata-rata total fenol berkisar antara 68,73 

mgGAE/g  sampai 59,94 mgGAE/g  (Lampiran 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

     Hasil analisis ragam (ANOVA) perbedaan jenis kopi berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap total fenol kopi (Lampiran 5). Rerata total fenol akibat 

peerbedaan jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 4.4.1 

 

Tabel 4.4.1 Rerata Total Fenol Kopi Akibat Perbedaan Jenis Kopi 

Suhu Penyangraian Total Fenol (mgGAE/g) 

Kopi Hijau Arabika 48,51 ± 6,25 b 

Kopi Hijau Robusta 67,76 ± 7,06 a 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar deviasi 
 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan    

perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.4.1 menunjukkan perbedaan jenis kopi memberikan pengaruh nyata 

terhadap total fenol, ditunjukkan dengan perbedaan notasi pada jenis kopi hijau 

Arabika dan Robusta UB forest. Kopi hijau Robusta menunjukkan total fenolnya 

lebih tinggi dari kopi hijau Arabika, hal ini disebabkan karena kandungan senyawa 

fenol kopi Robusta lebih tinggi dibandingkan kopi Arabika, salah satu senyawa 

yang menyumbang fenol paling dominan pada kopi hijau yaitu asam klorogenat. 

Sebagaimana telah dilaporkan pada penelitian Farah (2006) menyatakan kopi 

hijau Robusta paling banyak mengandung asam klorogenat dibandingkan dengan 

kopi lainnya. Nilai kandungan asam klorogenat pada kopi Robusta mencapai 6.1-

11.3 mg per gram biji kopi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kandungan 

asam klorogenat yaitu faktor genetik, kultivar, pengolahan penanaman oleh petani, 

iklim, jenis tanah, dan lingkungan sekitar. Menurut Ciptaningsih (2012) asam 

klorogenat merupakan salah satu senyawa polifenol pada biji kopi. 

     Pada hasil analisis ragam (ANOVA) suhu penyangraian yang tersarang dalam 

jenis kopi berpengaruh nyata juga terhadap total fenol kopi (Lampiran 5). Rerata 

total fenol kopi akibat suhu penyangraian tersarang dalam jenis kopi dapat dilihat 

pada Tabel 4.4.2 
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Tabel 4.4.2 Rerata Total Fenol Kopi Akibat Suhu Penyangraian Tersarang dalam Jenis 

Kopi 

Jenis Kopi Suhu Penyangraian (°C) Total Fenol (mgGAE/g) 

Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian 52,04 ± 2,07 b 

 Suhu 95°C 56,85 ± 2,51 a 

 Suhu 125°C 43,86 ± 1,59 c 

 Suhu 165°C 41,27 ± 2,87 c 

Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 68,72 ±  3,30 b 

 Suhu 95°C 75,14 ± 1,34 a 

 Suhu 125°C 67,24 ± 2,04 b 

 Suhu 165°C 59,93 ± 0,98 c 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar deviasi 
 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan    

perbedaan yang nyata (α=0,05)  
 

     Tabel 4.4.2 menunjukkan kopi hijau Arabika memiliki total fenol cenderung 

menurun seiring meningkatnya suhu penyangraian. Suhu penyangraian yang 

tersarang dalam jenis kopi berpengaruh nyata terhadap total fenol kopi, 

ditunjukkan dari perbedaan notasi pada tiap suhu penyangraian yang diberikan 

pada kopi. Rerata total fenol paling tinggi terjadi pada suhu 95°C, semakin  

menurun pada suhu 125°C  dan suhu 165°C. Menurunnya kandungan total fenol 

pada kopi disebabkan karena panas yang diberikan saat proses penyangraian 

kopi, hal ini karena senyawa-senyawa fenol yang terkandung akan terdegradasi 

oleh panas dan akhirnya mengalami penurunan. Didukung oleh penelitian Prakash 

(2010) menyatakan penyangraian dapat menurunkan kandungan senyawa fenol 

karena beberapa senyawa fenol menguap dari bahan. Panas yang digunakan 

untuk pengolahan dapat menyebabkan perubahan pada bahan pangan secara 

fisik maupun kimia. Proses panas menyebabkan perubahan integritas pada 

struktural dan matriks seluler yang memberikan efek negatif dan positif pada 

senyawa fitokimia (Salika, 2013). Pada kopi hijau Robusta total fenol cenderung 

menurun seiring meningkatnya suhu penyangraian, hal ini disebabkan karena 

penggunaan suhu yang semakin tinggi pada proses penyangraian mengakibatkan 

beberapa senyawa fenol terdegradasi terpecah membentuk senyawa baru dan 

seiring pertambahan suhu yang diberikan senyawa yang terbentuk diduga akan 

rusak sehingga total fenol menjadi turun. Perlakuan pemanasan akan 

menyebabkan perubahan kandungan total fenol dan aktivitas antioksidan secara 

signifikan, disebabkan karena dua faktor utama yaitu pelepasan komponen fenol 

dan degradasi atau pembentukan menjadi komponen baru. Pada suhu 95°C total 

fenol mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan biji kopi tanpa di sangrai (Xu, 

2008). Hal ini diduga adanya pembentukan komponen baru akibat pemanasan. 
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Dilaporkan oleh Hecimovic et al (2011) asam fenolat memiliki turunan dan 

beberapa flavonoid. Kopi yang tidak disangrai mempunyai total flavonoid dan 

flavonol lebih rendah. Selama proses penyangraian terbentuk kandungan total 

flavonoid dan flavonol. Hal ini disebabkan karena flavonoid dan flavonol lebih 

tahan terhadap panas dibandingakan senywa polifenol lainnya. Semakin tinggi 

suhu penyangraian yang digunakan maka senyawa polifenol akan semakin 

menurun. Sedangkan aktivitas antioksidan akan menurun secara signifikan seiring 

peningkatan suhu selama proses penyangraian. Semakin meningkatnya suhu 

penyangraian yang diberikan pada biji kopi akan menyebabkan degradasi 

komponen fenol yang semakin besar, sehingga menyebabkan komponen baru 

yang terbentuk akan rusak. Pada proses penyangraian, senyawa poliphenol 

banyak yang rusak. Senyawa poliphenol yang mengalami kerusakan itu 

diantaranya adalah asam klorogenat, asam kafeat dan asam ferulat. Selama 

penyangraian menyebabkan putusnya ikatan karbon pada asam klogenat. 

Putusnya ikatan karbon menyebabkan isomerisasi dan degradasi (Daglia, 2004). 

 

4.5 Aktivitas Antioksidan IC50 

     Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron yang berfungsi untuk 

menghambat rekasi autooksidasi oleh seyawa radikal bebas. Nilai IC50 

menggambarkan kemampuan aktivitas antioksidan dalam menghambat 50% 

radikal bebas pada konsentrasi tertentu. Semakin  kecil nilai IC50 maka semakin 

besar kemampuannya dalam menangkap radikal bebas. Hasil analisis aktivitas 

antioksidan  IC50 kopi hijau Arabika UB forest menggunakan beberapa suhu 

penyangraian menghasilkan aktivitas antioksidan berkisar antara 122,30 ppm 

sampai 149,12 ppm dan kopi hijau Robusta menghasilkan aktivitas antioksidan 

IC50 berkisar antara 110,32 ppm sampai 125,19 ppm (Lampiran 6).  

     Hasil analisis ragam (ANOVA) suhu penyangraian berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap aktivitas antioksidan IC50 kopi. Rerata aktivitas antioksidan IC50 dapat 

dilihat pada Tabel 4.5.1 
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Tabel 4.5.1 Rerata Aktivitas Antioksidan IC50 Kopi Akibat Perbedaan Jenis Kopi 

Jenis Kopi Aktivitas Antioksidan IC50 (ppm) 

Kopi Hijau Arabika 129,67 ± 16,23 a 

Kopi Hijau Robusta 108,34 ± 16,53 b 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar deviasi 
 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan    

perbedaan yang nyata (α=0,05)  
 

     Tabel 4.5.1 menunjukkan perbedaan jenis kopi memberikan pengaruh nyata 

terhadap aktivitas antioksidan IC50, ditunjukkan dengan perbedaan notasi pada 

jenis kopi hijau Arabika dan Robusta UB forest. Nilai IC50 kopi hijau Arabika UB 

forest adalah 129,67 ppm yang berarti bahwa tiap konsentrasi ekstrak kopi hijau 

Arabika tersebut mampu meredam 50% radikal bebas. Sedangkan nilai IC50 kopi 

hijau Robusta UB forest adalah 108,34 ppm yang berarti bahwa tiap konsentrasi 

ekstrak kopi hijau Robusta tersebut mampu meredam 50% radikal bebas. Semakin  

kecil nilai IC50 maka semakin besar kemampuannya dalam menangkap radikal 

bebas. Aktivitas antioksidan IC50 kopi hijau Robusta UB forest lebih tinggi dari kopi 

hijau Arabika UB forest. Hal ini disebabkan karena kandungan fenol kopi Robusta 

lebih tinggi dari kopi Arabika, dimana kandungan fenol menyumbang antioksidan 

pada kopi. Dilaporkan Yashin (2013) kadar antioksidan kopi Robusta lebih tinggi 

dibandingkan kopi Arabika disebabkan senyawa fenol kopi hijau Robusta lebih 

tinggi dari kopi hijau Arabika sehingga kandungan antioksidan kopi hijau Robusta 

lebih tinggi. 

     Pada hasil analisis ragam (ANOVA) suhu penyangraian yang tersarang dalam 

jenis kopi berpengaruh nyata juga terhadap aktivitas antioksidan IC50 pada kopi 

(Lampiran 5). Rerata aktivitas antioksidan IC50 kopi akibat suhu penyangraian 

tersarang dalam jenis kopi dapat dilihat pada Tabel 4.5.2 
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Tabel 4.5.2 Rerata Aktivitas Antioksidan IC50 Kopi Akibat Suhu Penyangraian Tersarang 

dalam Jenis Kopi 

Jenis Kopi Suhu Penyangraian (°C) Aktivitas Antioksidan IC50 (ppm) 

Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian 122,33 ± 5,00 bc 

 Suhu 95°C 112,49 ± 10,46 c 

 Suhu 125°C 134,72 ± 12,26 ab 

 Suhu 165°C 149,12 ± 13,04 a 

Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 110,32 ± 12,03 b 

 Suhu 95°C 85,60 ± 9,00 c 

 Suhu 125°C 112,24 ± 10,99 b 

 Suhu 165°C 125,19 ± 10,00 ab 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.5.2 menunjukkan jenis kopi hijau Arabika memiliki aktivitas antioksidan 

IC50 cenderung menurun nilainya seiring meningkatnya suhu penyangraian.  hal 

ini disebabkan karena pada proses penyangraian akan menyebabkan degradasi 

senyawa yang dapat membentuk senyawa baru penyumbang antioksidan dan 

seiring bertambahnya suhu penyangraian senyawa yang terbentuk akan terpecah 

lagi atau beriktan dengan senyawa lain sehingga aktivitas antioksidannya 

menurun. Pada suhu 95°C aktivitas antioksidan lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan biji kopi tanpa sangrai, karena pada proses penyangraian akan 

menyebabkan degradasi senyawa yang dapat membentuk senyawa baru 

penyumbang antioksidan dan seiring bertambahnya suhu penyangraian senyawa 

yang terbentuk akan terpecah lagi atau berikatan dengan senyawa lain sehingga 

aktivitas antioksidannya menurun. Hal ini sesuai pernyataan Priftis (2015) 

menyatakan proses penyangraian meningkatkan aktivitas antioksidan pada 

beberapa sampel karena adanya komponen baru yang terbentuk yaitu melanoidin 

yang mampu meningkatkan aktivitas antioksidan pada kopi. Kopi yang telah 

disangrai memiliki konsentrasi melanoidin lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

biji kopi hijau. Namun semakin tinggi suhu penyangraian yang diberikan pada biji 

kopi akan menurunkan aktivitas antioksidan biji kopi (Hernandez, 2012). Pada kopi 

hijau Robusta aktivitas antioksidan IC50 cenderung menurun nilainya seiring 

meningkatnya suhu penyangraian, hal ini disebabkan juga karena suhu 

penyangraian yang digunakan semakin tinggi menyebabkan  degradasi senyawa 

antioksidan.  Degradasi senyawa dapat juga membentuk senyawa baru yang 

menyumbang antioksidan, seperti pada suhu 95°C aktivitas antioksidan lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan biji kopi tanpa sangrai, karena pada proses 
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penyangraian akan menyebabkan degradasi senyawa yang dapat membentuk 

senyawa baru penyumbang antioksidan sehingga nilainya meningkat. 

penggunaan suhu yang semakin tinggi menyebabkan senyawa yang terbentuk 

akan terpecah lagi atau beriktan dengan senyawa lain sehingga aktivitas 

antioksidannya menurun, sehingga nilai antioksidan menjadi turun. Penggunaan 

suhu tinggi pada proses penyangraian dapat memberikan efek perubahan 

komposisi kimia pada biji kopi (Kamiyama, 2015).  

Proses penyangraian meningkatkan aktivitas antioksidan pada beberapa sampel 

karena adanya komponen baru yang terbentuk yaitu melanoidin yang mampu 

meningkatkan aktivitas antioksidan pada kopi. Kopi yang telah disangrai memiliki 

konsentrasi melanoidin lebih tinggi jika dibandingkan dengan biji kopi hijau (Priftis, 

2015). Penggunaan suhu yang semakin tinggi dapat menyebabkan aktivitas 

antioksidan menurun. Penelitian Dupas et, al., (2006) menyatakan aktivitas 

antioksidan menurun karena hilangnya senyawa fenol saat proses penyangraian. 

Senyawa fenol dapat bereaksi dengan protein sehingga tidak mampu meredam 

radikal bebas.  

     Hasil analisis korelasi (Pearson Corelation) menunjukkan adanya korelasi 

negatif antara total fenol dengan nilai IC50 (r = - 0,79). Hal ini menunjkkan bahwa 

fenol berhubungan terbalik dengan nilai IC50. Semakin tinggi total fenol maka 

semakin rendah nilai IC50 (semakin tinggi aktivitas antioksidan). Nilai hasil korelasi 

tersebut berarti 79% aktivitas antioksidan kopi merupakan senyawa fenol dan 

sisanya sebanyak 21% senyawa non fenol seperti tanin, lignan dan antosianin.  

Penelitian Mursu et al., (2005) menyatakan semakin tinggi total fenol suatu bahan, 

maka nilai IC50 semakin rendah yang mana aktivitas antioksidan semakin tinggi. 

Hal ini sesuai pernyataan Sacchetti et, al., (2009) bahwa senyawa fenol 

memberikan kontribusi dalam aktivitas antioksidan. Penelitian Pellegrini et, al., 

(2003) juga menyatakan senyawa fenol memiliki sifat antioksidan yang kuat. Biji 

kopi mengandung senyawa polifenol, diantaranya adalah asam kafeat, asam 

klorogenat, asam feurat, asam sinapat, dan asam koumarat. Kandungan kimia 

terbesar biji kopi sebagai antioksidan adalah asam klorogenat. Senyawa tersebut 

telah dilaporkan oleh Ciptaningsih (2012) memiliki potensi antioksidan yang kuat.  

Penelitian Hecimovic et al., (2011) menyatakan asam klorogenat dibentuk dari 

asam kafeat dan asam quinat. Asam klorogenat dan asam kafeat memiliki aktivitas 

antioksidan yang kuat. Kopi merupakan minuman harian yang banyak 

menyumbang asam klorogenat.  
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4.6 Kadar Kafein 

     Kafein merupakan senyawa stimultan yang terdapat pada kopi. Kafein 

mempengaruhi cita rasa kopi yang dihasilkan yang akan memberikan rasa pahit 

pada kopi. Semakin rendah kandungan kafeinnya maka semakin enak rasa 

seduhan kopi. Menurut SNI 01-7152-2006 batas maksimum kafein dalam 

makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian. Kafein sebagai 

stimulan tingkat sedang (mild stimulant) memang seringkali diduga sebagai 

penyebab kecanduan (Maramis, 2013). Hasil analisis kadar kafein  kopi hijau 

Arabika UB forest menggunakan beberapa suhu penyangraian menghasilkan 

kadar kafein berkisar antara 0,84% sampai 0,64% dan kopi hijau Robusta UB 

forest menggunakan beberapa suhu penyangraian menghasilkan kadar kafein 

berkisar antara 1,34% sampai 0,74%  (Lampiran 7).  

     Hasil analisis ragam (ANOVA) perbedaan jenis kopi berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap kadar kafein kopi. Rerata kadar kafein akibat perbedaan jenis 

kopi dapat dilihat pada Tabel 4.6.1 

Tabel 4.6.1 Rerata Kadar Kafein Kopi Akibat Perbedaan Jenis Kopi 

Jenis Kopi Kadar Kafein (%) 

Kopi Hijau Arabika 0,63 ± 0,34 b 

Kopi Hijau Robusta 0,83 ± 0,15 a 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar deviasi 
 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan    

perbedaan yang nyata (α=0,05)  
 

     Tabel 4.6.1 menunjukkan perbedaan jenis kopi memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar kafein, ditunjukkan dengan perbedaan notasi pada jenis kopi hijau 

Arabika dan Robusta UB forest. Kopi hijau Robusta UB forest menunjukkan kadar 

kafein lebih rendah dari kopi hijau Arabika UB forest, hal ini dapat dipengaruhi oleh 

varietas dan proses perlakuan pada biji kopi. Kadar kafein kopi hijau Robusta lebih 

kecil nilainya diduga disebabkan pengekstraksian senyawa kafein pada saat uji 

kurang optimal sehingga nilai pengukuran kadar kafein juga kurang optimal.  

Menurut Mulato (2002) menyatakan bahwa kadar kafein biji kopi dipengaruhi 

tempat tumbuh tanaman dan cara kopi diolah. Kandungan kafein biji mentah kopi 

Arabika lebih rendah dibandingkan biji mentah kopi Robusta, kandungan kafein 

kopi Robusta sekitar 2,2 % dan Arabika sekitar 1,2 % (Spinale dan James, 1990; 

Aditya, 2015). 

     Pada hasil analisis ragam (ANOVA) suhu penyangraian yang tersarang dalam 

jenis kopi berpengaruh nyata juga terhadap kadar kafein pada kopi (Lampiran 6). 
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Rerata kadar kafein kopi akibat suhu penyangraian tersarang dalam jenis kopi 

dapat dilihat pada Tabel 4.6.2 

 

Tabel 4.6.2 Rerata Kadar Kafein Kopi Akibat Perbedaan Suhu Penyangraian Tersarang 

dalam Jenis Kopi  

Jenis Kopi Suhu Penyangraian (°C) Kadar Kafein (%) 

Kopi Hijau Arabika Tanpa Penyangraian 0,84 ± 0,03 a 

 Suhu 95°C 0,48 ± 0,01 d 

 Suhu 125°C 0,54 ± 0,01 c 

 Suhu 165°C 0,63 ± 0,02 b 

Kopi Hijau Robusta Tanpa Penyangraian 1,34 ± 0,06 a 

 Suhu 95°C 0,63 ± 0,02 c 

 Suhu 125°C 0,63 ± 0,03 c 

 Suhu 165°C 0,74 ± 0,03 b 

Keterangan : 1) Setiap data hasil analisis merupakan rerata 3 ulangan ± standar 
deviasi 

 2) Angka yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda 
menunjukkan    perbedaan yang nyata (α=0,05)  

 

     Tabel 4.6.2 menunjukkan kopi hijau Arabika UB forest memiliki kadar kafein 

yang fluktuatif pada penyangraian suhu 95°C kadar kafein menurun, kemudian 

meningkat pada suhu penyangraian 125°C dan 165°C. Kafein pada umumnya 

cenderung stabil pada pemanasan, pada hasil uji terdapat perbedaan diduga 

disebabkan karena performa alat yaitu spektrofotometer menurun pada saat 

pengujian kafein yang dilakukan dihari berbeda. Selain itu, pada proses 

penyangraian terjadi penyumbliman beberapa senyawa kafein menjadi senyawa 

baru. Pada kopi hijau Robusta UB forest nilai kadar kafeinnya juga cenderung 

fluktuatif, menurun pada suhu 95°C, kemudian meningkat pada suhu 125°C dan 

165°C. Hal ini dapat disebabkan pula karena performa alat yaitu spektrofotometer 

menurun pada saat pengujian kafein yang dilakukan dihari berbeda. Selain itu, 

pada proses penyangraian terjadi penyumbliman beberapa senyawa kafein 

menjadi senyawa baru. Menurut penelitian Kartasasmita (2012) menyatakan 

terjadi penurunan kadar kafein pada biji kopi setelah proses penyangraian, karena 

proses penyangraian dilakukan di atas titik sublimasi kafein sehingga bentuk padat 

kafein dapat berubah menjadi bentuk gas pada saat proses penyangraian. Tinggi 

rendahnya kadar kafein kopi, selain dipengaruhi oleh varietas juga dipengaruhi 

oleh proses penyangraian. Pada proses penyangraian, sebagain kafein akan 

menyublim menjadi kafeol. Selama penyangraian biji kopi, terjadi perubahan fisik 

dan kimia seperti swelling, penguapan air, terbentunya senyawa mudah menguap, 

karamelisaasi karbohidrat, pengurangan serat kasar, denaturasi protein, 
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terbentuknya gas CO2 (Panggabean, 2011). Hasil analisis sesuai dengan 

ketentuan standar nasional indonesia yang berlaku. Standar kafein maksimal pada 

kopi bubuk adalah 2%. 

 

4.7 Total Plate Count (TPC) 

     Pada kopi cemaran kapang merupakan salah satu syarat pada kopi hijau, 

bubuk kopi dan instan kopi hijau terkait dengan keamanan pangan produk ketika 

dikonsumsi. Hasil analisis Total Plate Count (TPC)  kopi hijau Arabika UB forest 

menggunakan beberapa suhu penyangraian menghasilkan Total Plate Count 

(TPC) berkisar antara  4,21 log CFU/g sampai 2,43 log CFU/g dan kopi hijau 

Robusta UB forest menggunakan beberapa suhu penyangraian menghasilkan 

Total Plate Count (TPC) berkisar antara 4,19 log CFU/g sampai 2,82 log CFU/g 

(Lampiran 8).  Pengaruh perbedaan jenis kopi dan suhu penyangraian terhadap 

Total Plate Count (TPC)  kopi dapat dilihat pada Gambar 4.7   

 

Gambar 4.7 Pengaruh Perbedaan Jenis Kopi dan Suhu Penyangraian Terhadap Total 

Plate Count Kopi 

    Hasil analisis ragam (ANOVA) jenis kopi tidak berpengaruh nyata pada total 

plate count kopi, serta suhu penyangraian yang tersarang dalam jenis kopi tidak 

berpengaruh nyata terhadap total plate count kopi (Lampiran 8). Hal ini diduga 

dapat disebabkan karena jenis kopi Arabika dan Robusta diberi perlakuan suhu 

penyangraian yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 

keduanya. Namun suhu penyangraian yang diberikan pada kopi hijau Arabika UB 

forest dan kopi hijau Robusta UB forest dapat menurunkan cemaran kapang pada 

kopi secara signifikan. Total plate count (TPC) pada kopi hijau Arabika tanpa 
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perlakuan suhu penyangraian hasilnya 4,21 log CFU/g setara dengan 16033,33 

CFU/g dan hasil total plate count (TPC) kopi hijau Robusta tanpa perlakuan suhu 

penyangraian hasilnya 4,19 log CFU/g setara dengan 15433,33 CFU/g. Tingginya 

hasil  total plate count kopi ini dapat disebabkan karena penyimpanan kopi yang 

salah sehingga tumbuh kapang dan menghasilkan metabolit sekunder yang 

bersifat karsinogen bagi tubuh, selain itu tidak ada pengolahan pada kopi hijau 

dapat menyebabkan tumbuhnya kapang pada kopi. Sesuai ketentuan SNI kopi 

bubuk (SNI 0-3542-2004) cemaran kapang pada kopi adalah maksimal 104 

koloni/gram. Berdasarkan SNI kopi bubuk tersebut, kopi hijau tanpa penyangraian 

tidak layak untuk dikonsumsi, karena kadar cemaran kapangnya masih diatas SNI 

kopi bubuk. SNI kopi bubuk digunakan sebagai acuan karena sejauh ini belum 

dijumpai SNI khusus untuk kopi hijau bubuk padahal produk ini mulai semakin 

banyak diminati masyarakat sebagai minuman fungsional. Saat penyimpanan di 

gudang, biji kopi akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sebagai akibat 

dari interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik utama penyebab 

kerusakan biji kopi selama penyimpanan adalah serangga, kemudian diikuti oleh 

cendawan.  Pada lingkungan yang sesuai, serangan cendawan dapat 

mengakibatkan kontaminasi toksin pada biji kopi. Cendawan penghasil okratoksin 

pada biji kopi adalah dari spesies Aspergillus. sp  seperti Aspergillus ochraceus, 

A. carbonarius  dan dari spesies Penicillium. spp  seperti Penicillium verrucosum. 

Toksin okratoksin bersifat karsinogen penyebab keracunan ginjal pada manusia 

maupun hewan. Proses biji kopi sangrai komersial, kandungan Okratoxin nya lebih 

kecil dibandingkan dengan biji kopi yang tidak disangrai.  Hal ini disebabkan waktu 

penyangraian atau pemanasan menyebabkan Okratoxin mengalami reduksi  

(Yani, 2007). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis kopi memberikan 

pengaruh nyata terhadap kandungan total fenol, aktivitas antioksidan, kadar 

kafein, dan warna. Pada suhu penyangraian yang tersarang pada jenis 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kandungan  kadar air, warna, total 

fenol, aktivitas antioksidan dan kadar air. Uji kadar air dan uji Total Plate Count 

(TPC) jenis kopi tidak memberikan pengaruh nyata, serta pada suhu penyangraian 

yang tersarang pada jenis kopi tidak memberikan pengaruh nyata pada uji Total 

Plate Count (TPC). Pada kopi Arabika UB forest dan kopi Robusta UB forest 

kandungan total fenol dan antioksidan tertinggi pada suhu penyangraian 95°C. 

Proses penyangraian yang diberikan pada kopi secara signifikan menurunkan 

kadar air  dan Total Plate Count (TPC). Hasil analisis korelasi (Pearson Corelation) 

menunjukkan adanya korelasi negative antara total fenol dengan aktivitas 

antioksidan IC50 (r = - 0,79). 

 

5.2 Saran 

 Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji organoleptik pada kopi hijau 

Arabika UB forest dan kopi hijau Robusta UB forest yang belum diberi perlakuan 

sangrai dan kopi hijau Arabika UB forest dan kopi hijau Robusta UB forest yang 

telah diberi perlakuan sangria. Perlu dilakukan penelitian pengaruh penyeduhan 

kopi hijau bubuk sebagai minuman terhadap karakteristik minumannya. Selain itu, 

juga perlu dilakukan uji toxin dari kapang Aspergillii yang menghasilkan metabolit 

sekunder berupa Ochratoxin A (OTA). Selanjutnya kedepan diharapkan adanya 

penyusunan standar kopi hijau bubuk untuk keamanan penikmat minuman 

fungsional kopi hijau. 
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