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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara terbesar keempat penghasil kopi dunia 

setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia (ICO, 2012). Jenis kopi yang dihasilkan di 

Indonesia sebesar 650.000 ton per tahun yang terdiri dari 81,2% kopi robusta dan 

18,8% kopi arabika (AEKI, 2011). Indonesia juga memiliki beberapa jenis kopi 

yang terkenal di dunia internasional seperti Aceh (Gayo), Sumatra Utara 

(Mandailing), Sulawesi Selatan (Toraja), dan Bali (Kintamani) (Mawardi, 2009). 

Masing–masing kopi tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda satu 

dengan yang lainnya.  

Kondisi tempat budidaya cukup berpengaruh terhadap hasil kopi tersebut. 

Kualitas tersebut dipengaruhi oleh variabel fisik tempat penanaman seperti 

ketinggian, curah hujan, lereng, vegetasi di sekitar tanaman kopi serta budaya 

dalam penanaman kopi tersebut dan teknologi pengolahan kopi (Asfirmanto, dkk 

2013). Ketinggian, curah hujan, lereng, suhu, dan jenis tanah merupakan karakter 

fisik yang berpengaruh pada tanaman kopi. Hal tersebut pada suatu wilayah tentu 

tidak dapat ditemukan yang sama persis dengan wilayah lain.  

Faktor topografi menjadi salah satu faktor pembatas pada tanaman kopi 

untuk tumbuh secara optimal. Faktor topografi dibagi menjadi dua aspek yaitu 
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ketinggian dan lereng dari tempat kopi tersebut ditanaman. Tanaman kopi arabika 

hanya dapat tumbuh secara optimal di ketinggian di atas 1.000 meter di atas 

permukaan laut. Hal tersebut dikarenakan tanaman kopi arabika memiliki sifat 

yang sangat rentan terhadap hama dan parasit. Ketinggian juga memiliki pengaruh 

pada jumlah curah hujan yang turun serta suhu udara. Terdapat korelasi positif 

antara curah hujan dan ketinggian, dimana semakin tinggi lokasi penanaman 

tanaman kopi tersebut maka curah hujan juga semakin tinggi. Sedangkan terjadi 

korelasi negatif antara suhu dan ketinggian, dimana semakin tinggi lokasi 

penanaman tanaman kopi tersebut maka suhu tempat tersebut akan semakin 

rendah (Asfirmanto, dkk 2013) 

Kopi arabika sendiri tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran tinggi 

tropis seperti Indonesia. Pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas kopi arabika 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat, panjang periode gelap dan terang 

(fotoperiodisme), distribusi hujan dan suhu udara (Sihaloho, 2009). Sedangkan 

ketinggian yang sesuai untuk penanaman kopi arabika adalah antara 1.000 – 1.700 

meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian di bawah 1.000 meter di atas 

permukaan laut kopi arabika mudah terserang penyakit, sedangkan pada 

ketinggian di atas 1.700 meter di atas permukaan laut produksinya tidak optimal 

karena pertumbuhan vegetatif lebih cepat dari generatif. Suhu udara yang 

optimum untuk pertumbuhan kopi arabika berkisar antara 18–23 derajat celcius 

dengan curah hujan 1.600–2.000 mm/tahun dengan bulan kering 3-4 bulan (Syakir 

dan Surmaini, 2017 )  
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Faktor lain yang mempengaruhi kualitas biji kopi selain karakter fisik 

adalah faktor budidaya dalam perkebunan kopi. Faktor budidaya ini merupakan 

faktor yang dipengaruhi oleh manusia dan bukan dipengaruhi oleh alam. Faktor 

budidaya dalam tanaman kopi meliputi teknik penyediaan sarana produksi, proses 

produksi, teknik penanganan pasca panen dan pengolahan, serta sistem pemasaran 

(BPTP, 2008).  

Faktor–faktor yang sudah disebutkan tersebut mempengaruhi kualitas 

tanaman kopi dan hasil dari biji kopi itu sendiri. Biji kopi tersebut nantinya yang 

akan diproses dan diolah menjadi minuman kopi sebagai produk akhir yang 

dinikmati oleh konsumen. Salah satu talak ukur kualitas dan yang paling penting 

dari biji kopi bisa dilihat dari kadar kafein yang dimiliki oleh biji kopi tersebut. 

Kandungan kafein memiliki efek farmakologis dan memberi manfaat secara klinis 

(Maramis, 2013).  

Kafein adalah senyawa alkaloid yang termasuk jenis metilxanthine (1,3,7-

trimetilxanthyne) atau C8H10N4O2 (Farida dan Kumoro, 2013). Kafein dalam 

kondisi murni berupa serbuk putih berbentuk Kristal prisma hexagonal, dan 

merupakan senyawa tidak berbau, serta berasa pahit. Kafein tidak memberikan 

aroma pada kopi, dan hanya memberikan rasa pahit sekitar 10-30 % dari seduhan 

kopi (Hastuti, 2018). 

Kopi hijau mengandung kafein, senyawa fenolik, dengan asam klorogenat. 

Kopi robusta memiliki kadar kafein lebih tinggi daripada kopi arabika dengan 

kadar kafein masing–masing 1,45% untuk kopi arabika dan 2,38% untuk kopi 

robusta (Isnindar, 2016).  
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Letak geografis sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam cita rasa 

dan karakter dari sebuah biji kopi. Hal tersebut membuat adanya pemetaan dari 

tanaman kopi di seluruh dunia yang disebut dengan Coffee Belt. Coffee Belt 

sendiri merupakan wilayah yang terlihat sebagai satuan wilayah yang tersusun 

dalam satu deretan, dimana daerah tersebut memiliki kondisi alam yang baik 

untuk tanaman kopi tumbuh subur. Selain itu secara garis besar Coffee Belt 

merupakan daerah yang dilewati garis katulistiwa. Daerah yang dilewati oleh garis 

katulistiwa memiliki tanah yang sangat subur untuk ditanami tanaman kopi. 

Indonesia menjadi salah satu daerah yang dilewati oleh garis katulistiwa mulai 

dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia memiliki 

beberapa jenis kopi yang khas dan sudah mendunia misalkan kopi Gayo dari 

Sumatra, Toraja dari Sulawesi, bahkan hingga Wamena dari Papua (Riswan, 

2018).  

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis  tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai pengaruh faktor geografis terhadap rasa dan kadar kafein dari 

tiga jenis biji kopi Arabaika yang berasal dari tiga daerah di Indonesia yang 

letaknya tersebar di atas garis katulistiwa yaitu Aceh (Gayo), tengah garis 

katulistiwa yaitu Bali (Kintamani), dan di bawah garis katulistiwa yaitu Papua 

(Wamena) melalui tiga metode penyeduhan kopi yang berbeda. Metode yang akan 

penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode espresso, pour over V60, 

dan Syphon.  
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Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Asfirmanto, dkk (2013) tentang 

pengaruh kondisi fisik dan budidaya terhadap kualitas kopi di Kintamani 

dan Gayo menjelaskan bahwa kopi arabika yang menjadi kopi komoditas 

dari daerah dataran tinggi di daerah Kintamani dan Gayo memiliki 

ketergantungan terhadap kondisi fisik wilayah dan budidaya petani yang 

tepat untuk mendapatkan hasil buah kopi yang berkualitas. Kondisi fisik 

wilayah yang sangat berpengaruh adalah ketinggian, lereng, curah hujan, 

dan jenis tanah. Sedangkan budidaya yang berpengaruh adalah jenis 

pupuk, waktu panen, dan jenis pengolahan pasca panen. Dari hasil 

penelitian tersebut, disimpulkan bahwa karakteristik fisik dan budaya 

terhadap tanaman kopi arabika di Kintamani dan Gayo memiliki pengaruh 

terhadap kualitas biji kopi tersebut. Faktor karakteristik fisik lebih 

berpengaruh terhadap organoleptik atau citarasa kopi. Sedangkan faktor 

budidaya berpengaruh terhadap citarasa dan mutu fisik biji kopi. Pada kopi 

arabika Kintamani, budidaya berperan 0,3% lebih tinggi daripada kondisi 

wilayah, sedangkan pada kopi arabika Gayo, kondisi fisik wilayah 

berperan 0,3% lebih tinggi daripada budidaya. Kondisi fisik pada kedua 

wilayah penelitian memiliki perbedaan pada salah satu aspek, yaitu curah 

hujan. Perbedaan peridode dan intensitas hujan memiliki pengaruh pada 

tanaman kopi dalam hal budidaya dalam pengolahan biji kopi, yaitu full 
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wash atau semi wash. Perbedaan tersebut menghasilkan profil rasa kopi 

yang berbeda, tetapi masih menghasilkan kopi dengan kualitas grade 1. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fibriyanto, dkk (2018) tentang efek 

dari metode penyeduhan dan ukuran partikel biji kopi yang digiling 

terhadap rasa dari kopi. Dari penelitian tersebut dilakukan uji coba dengan 

melakukan penyeduhan satu jenis kopi dengan menggunakan empat 

metode penyeduhan dengan menggunakan metode Tubruk, French press, 

Drips, dan Syphon. Pengujian pertama dilakukan menggunakan standar 

ukuran partikel biji kopi sesuai dengan standar dari Apresiocoffee. Dengan 

ukuran gilingan Fine (454.94 μm) untuk metode penyeduhan dengan 

tehnik tubruk, Coarse (1,751.56 μm) untuk metode penyeduhan 

menggunakan tehnik French Press, sedangkan Medium (762.006 μm) 

untuk metode penyeduhan menggunakan tehnik Drips dan Syphon. 

Percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan ukuran gilingan partikel 

kopi yang sama untuk masing–masing metode. Ukuran gilingan biji kopi 

yang digunakan adalah coarse (1,751.56 μm). Dari hasil percobaan yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode penyeduhan dan ukuran dari 

gilingan biji kopi yang digunakan memiliki pengaruh terhadap rasa dari 

kopi tersebut. Didapatkan lima atribut sensori dari satu jenis biji kopi yang 

digunakan yaitu Robusta Dampit. Lima atribut sensori tersebut adalah 

brown aroma, bitter taste, acid aftertaste, thick mouth-feel, dan astringent 

mouth-feel. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 0,8- 

2,8% kandungan kafein dalam biji kopi tersebut memberikan efek rasa 
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bitter pada hasik seduhan kopi. Kandungan kafein dalam kopi robusta 

sendiri sebesar dua kali dari biji kopi arabika. Sedangkan thick mouth-feel 

dipengaruhi oleh kepadatan atau masa jenis dan viskositas dari kopi. hal 

tersebut disebabkan oleh lemak dan pemecahan polisakarida dalam 

seduhan kopi.  

Untuk metode penyeduhan dengan menggunakan tehnik French Press 

menghasilkan brown aroma lebih tinggi dibandingkan dengan metode 

lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh waktu penyeduhan yang ideal sekitar 5,5-

8 menit. Hal ini disebabkan oleh proses over-extraction yang dialami pada 

metode French Press  yang menghasilkan brown aroma.  

Untuk acid aftertaste, tehnik Syphon menghasilkan intensitas yang lebih 

tinggi. Hal ini disebabkan karena pada proses penyeduhan menggunakan  

metode Syphon menggunakan prinsip tekanan uap. Chlorogenic acid 

menciptakan atribut astringency, bitterness, dan acidity pada hasil 

penyeduhan (Caprioli, dkk 2015). Literatur mengatakan bahwa perbedaan 

teknik penyeduhan terutama teknik penyeduhan menggunakan tekanan 

akan memberikan dampak terhadap Chlorogenic acids (CQAs) dalam hasil 

ekstrasi. Zat tersebut berperan memberikan efek astringent mouth-feel, 

bitter flavor, and bitter aftertaste pada kopi (Blumberg, dkk 2010).  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah letak geografis berpengaruh terhadap kadar kafein dari tiga 

jenis biji kopi yang berbeda? 

2. Apakah metode penyeduhan berpengaruh terhadap kadar kafein dari 

tigas jenis biji kopi yang berbeda? 

3. Apakah letak geografis dan metode penyeduhan berpengaruh secara 

simultan terhadap kadar kafein dari tiga jenis biji kopi yang berbeda?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin 

dibuktikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh letak geografis terhadap kadar kafein dari 

tiga jenis biji kopi yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode penyeduhan terhadap kadar 

kafein dari tiga jenis biji kopi yang berbeda. 

3. Untuk mengetahui pengaruh letak geografis dan metode penyeduhan 

terhadap kadar kafein dari tiga jenis biji kopi yang berbeda.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui bagaimana pengaruh letak geografis terhadap 

citarasa dan kadar kafein dalam tiga jenis biji kopi yang berasal dari tiga daerah 

yang berbeda. Penulis juga dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga 

metode penyeduhan yang digunakan terhadap kadar kafein yang dihasilkan dari 

tiga jenis biji kopi tersebut. Penulis juga dapat mengetahui seberapa besar kadar 

kafein yang dihasilkan dari tiga jenis biji kopi yang digunakan dan dengan tiga 

metode yang digunakan serta dapat menentukan urutan kafein yang tertinggi 

hingga terendah. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan sebagai 

referensi bagi Universtias untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai kopi di 

kemudian hari. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Konsumen dapat mengetahui pengaruh dari letak geografis terhadap 

citarasa, karakter, dan kadar kafein dari tiga jenis biji kopi yang populer dari 

Indonesia. Konsumen juga dapat mengetahui metode penyeduhan mana yang 

menghasilkan kafein dengan kadar paling tinggi sehingga mereka bisa memilih 

metode apa yang ingin mereka gunakan dalam proses penyeduhan kopi yang akan 

mereka minum. 
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1.5 Asumsi Penelitian 

1. Dengan adanya penelitian ini, konsumen dapat mengetahui pengaruh dari 

letak geografis terhadap citarasa dan kadar kafein yang dihasilkan oleh tiga 

jenis kopi yang berasal dari tiga daerah yang berbeda dan merupakan kopi 

unggulan dari Indonesia.  

2.  Dari penelitian ini diharapkan konsumen dapat mengetahui metode 

penyeduhan apa yang menghasilkan kadar kafein paling tinggi terhadap 

tiga jenis biji kopi yang berbeda. Dengan adanya hal tersebut konsumen 

dapat memilih karakter dari kopi dan kadar kafein yang ingin konsumen 

minum.  

3.  Dari penelitian ini diharapkan konsumen dapat mengetahui urutan dari 

kadar kafein yang dimiliki dari tiga jenis biji kopi yang digunakan. 

Konsumen juga dapat mengetahui metode penyeduhan apa yang dapat 

menghasilkan kafein mulai dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga 

konsumen dapat menentukan metode penyeduhan dan biji kopi yang ingin 

konsumen minum sesuai dengan kebutuhan. 
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1.6  Definisi Operasional 

1.6.1 Letak Geografis 

Letak geografis memiliki pengaruh terhadap aroma pada biji kopi yang 

dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asfirmanto, dkk (2013) faktor 

karakteristik fisik yang meliputi topografi, curah hujan, dan jenis tanah memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap organoleptik atau citarasa dari biji kopi.  

Hal ini ditunjukan dengan ciri khas rasa yang dihasilkan dari biji kopi Kintamani 

yang memiliki ciri khas rasa berupa tingkat keasaman yang cukup tinggi, mutu 

dan intensitas aroma yang kuat dengan aroma buah jeruk dan memiliki kekentalan 

sedang. Kopi arabika Kintamani juga tidak terlalu pahit dan sepat. Sedangkan 

untuk kopi arabika Gayo memiliki ciri khas rasa berupa tingkat keasaman yang 

sedang, mutu dan intensitas aroma yang kuat dengan aroma berupa buah jeruk, 

dan memiliki kekentalan yang kuat. Kopi arabika Gayo juga memiliki rasa yang 

tidak terlalu pahit dan sepat. Hal ini menunjukkan pengaruh dari letak geografis 

terhadap rasa dari biji kopi yang dihasilkan.  

 

1.6.2 Metode Penyeduhan  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Caprioli, dkk (2015:509) menyatakan 

bahwa metode penyeduhan memiliki dampak yang berpengaruh pada kadar kafein 

yang dihasilkan. Pada penelitian ini penulis melakukan pengujian dengan 

menggunakan metode espresso dan beberapa metode penyeduhan manual. Dari 

hasil yang didapat, menunjukkan kadar kafein yang lebih rendah di dalam satu 

gelas espresso (46-47ml), sedangkan untuk satu gelas kopi yang diseduh dengan 
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teknik penyeduhan manual (520-532ml)  menghasilkan kadar kafein yang lebih 

tinggi. Namun jika dibandingkan dengan volume yang sama, kadar kafein di 

dalam kopi yang diseduh dengan menggunakan metode espresso  akan 

menghasilkan kopi dengan kadar kafein yang lebih tinggi. 

 

1.6.3 Kadar  Kafein 

 Menurut Anjaswari (2017) pemilihan metode penyeduhan memiliki 

pengaruh terhadap kadar kafein yang dihasilkan. Dari penelitian yang dilakukan 

oleh Bunker dan McWilliams (1979), ditemukan hasil bahwa metode penyeduhan 

espresso mengandung kafein yang paling sedikit yaitu 100 miligram kafein dalam 

60 mililiter espresso. Sedangkan kopi yang diseduh dengan metode French Press 

mengandung 107,5 miligram kafein dalam 200 mililiter kopi dan metode seduh 

tetes sebanyak 145 miligram dalam 200 mililiter kopi.  

 


