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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Industri food and beverage adalah industri yang berkembang saat ini, salah 

satunya adalah kopi. Ketika berbicara tentang kopi maka sangatlah luas mulai dari 

kebun, pabrik, proses pengolahan, hingga menjadi espresso. Dari proses-proses 

tersebut minuman kopi yang sekarang hadir di tengah masyarakat sangatlah banyak 

berawal dari industri besar seperti Starbucks, Excelso, dan Coffee Bean hingga 

sekarang sudah menjalar ke industri menengah dan kecil atau mikro layaknya 

Caturra Espresso, Red Back, Tanah Merah, Common Ground, dan The Mandailing. 

Untuk industri kecil atau mikro hadir Kopi Kulo, Kopi Soe, Katuai Kopi, Kopi 

Kenangan, dan Kopi Lain Hati. Semua toko kopi yang telah disebutkan, sebagian 

besar produksi kopi ataupun pemakaian kopi menggunakan kopi Robusta dan 

Arabica, karena kedua jenis biji kopi ini adalah biji kopi yang paling umum untuk 

digunakan dan memiliki harga yang terjangkau.  

Kopi Robusta berasal dari Kongo. Tanaman jenis kopi ini tumbuh dengan 

baik di dataran rendah ada pada ketinggian sekitar 1000 m di atas permukaan laut, 

dengan suhu 21 derajat celcius hingga 24 derajat celcius. Kadar kafein pada kopi 

robusta sebesar 1,5% hingga 2,6%. Bentuk fisik pada robusta lebih cenderung ke 

bulat dan memiliki potongan garis yang lurus. Untuk segi rasa cenderung kekacang-
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kacangan, rasa tanah yang kuat, juga rasa body yang tebal, dan rasa pahit yang 

menyengat. 

Kopi Arabica adalah kopi yang paling banyak diproduksi oleh dunia. Jenis 

kopi Arabica tumbuh pada dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 m hingga 

5.000 m di atas permukaan laut. Ketinggian tanah di atas permukaan laut 

berpengaruh pada rasa kopi, dikarenakan semakin dekat dengan dataran rendah 

maka rasa yang ditimbulkan akan semakin mengarah pada rasa tanah. Pada 

ketinggian 1.300 m di atas permukaan laut biji kopi Arabica baru akan 

mengeluarkan rasa yang baik. Dengan suhu 15 derajat celcius hingga 20 derajat 

celcius. Rasa biji Arabica lebih mengarah pada buah-buahan dan bunga. Kadar 

kafein pada biji Arabica lebih sedikit dibanding Robusta, kadar kafein ada pada 0,9 

persen hingga 1,4 persen. Untuk bentuk fisik biji arabika cenderung lebih lonjong, 

dan memiliki potongan garis berbentuk S. 

Ampas kopi biasa dibuang begitu saja setelah diminum. Bubuk ampas kopi 

ternyata memiliki manfaat lain dalam mengolah makanan (Ricardo, 2019). Dalam 

mengolah daging kambing atau sapi, memang memerlukan tantangan tersendiri. 

Karena tidak mudah membuat daging empuk saat dikunyah. Sifat asam dari kopi 

bekerja sebagai pelunak daging yang baik dan meningkatkan rasanya. Kopi 

mengandung asam dan ezim alami yang dapat melunakkan daging dan 

menambahkan rasa (RiauBisnis, 2019). 

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan 

gizi. Selain mutu protein yang tinggi daging mengandung asam amino esensial yang 

lengkap dan seimbang, serta beberapa jenis mineral dan vitamian yang merupakan 
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protein hewani yang lebih mudah dicerna dibanding dengan protein nabati 

(Komariah, dkk, 2009). Daging sapi memiliki warna merah terang, mengilap dan 

tidak pucat. Secara fisik daging elastis, sedikit kaku, dan tidak lembek (Usmiati dan 

Budiyanto, 2009). Aroma yang dimiliki daging sapi sangat khas manis dan gurih. 

Daging kambing memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan daging sapi. Namun, 

daging kambing memiliki serat yang lebih kecil dibandingkan serat daging sapi, 

serta aroma daging kambing khas goaty. Kambing mengandung protein 17,1% dan 

16,6% dengan lemak 14,8% dan 9,2% (Usmiati dan Budiyanto, 2009). 

Tabel 1.1   Tingkat Konsumsi Kopi di Indonesia 
No Tahun Jumlah 

Penduduk ( jiwa) 
Kebutuhan Kopi 

(Kilogram) 
Komsumsi Kopi 

(Kg/kapita/tahun) 
1 2010 237.000.000 190.000.000 0,80 
2 2011 241.000.000 210.000.000 0,87 
3 2012 245.000.000 230.000.000 0,94 
4 2013 249.000.000 250.000.000 1,00 
5 2014 253.000.000 260.000.000 1,03 
6 2015 257.000.000 280.000.000 1,09 
7 2016 260.000.000 300.000.000 1,15 

Sumber: Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (2016) 

 Berdasarkan Tabel 1.1 semakin bertambahnya jumlah penduduk di 

Indonesia maka semakin banyak konsumsi kopi yang dibutuhkan. Dapat 

disimpulkan kopi menjadi kebutuhan masyarakat umum di Indonesia. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.2  Penelitian Terdahulu 
1 Judul               : Karakteristik Ekstrasi Ampas Kopi Robusta (coffea canephora) 

pada Perlakuan Konsentrasi Pelarut Etanol dan Suhu Maserasi 
Ditulis Oleh    : Juliantari, N. P. D., Wrasiati, L. P. dan Wartini, N. M. 
Publikasi         : 2018 
Persamaan Perbedaan 
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1. Menggunakan ampas biji kopi 
Robusta untuk penelitian 

 

1. Penelitian kali ini menggunakan ampas 
biji Robusta dan Arabica. 

2. Perlakuan pada konsentrasi pelarut 
etanol dan suhu maserasi. 

2 Judul              : Sifat Fisik Daging Sapi, Kerbau, dan Domba pada Lama 
Postmortem yang Berbeda 

Ditulis Oleh   : Komariah, Rahayu,S. dan Sarjito 
Publikasi       : 2009  

Persamaan Perbedaan 
1. Penelitian pada daging sapi. 
 

1. Penelitian pada tiga jenis daging yaitu 
daging sapi, kambing, dan domba. 

2. Peneliti meneliti lama Postmortem 
3 Judul              : Pengelolahan Daging dengan Sistem Marinasi untuk Meningkatkan 

Keamanan Pangan dan Nilai Tambah 
Ditulis Oleh   : Nurwantoro, V.P.Bintoro, A.M. Legowo dan A. Purnomoadi 
Publikasi        : 2012 

Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan daging kambing 

dan sapi untuk penelitian. 
 

1. Menggunakan sistem marinasi. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa lama waktu yang tepat untuk mengempukkan daging sapi dengan 

ampas kopi Arabica dan Robusta ? 

2. Berapa lama waktu yang tepat untuk mengempukkan daging kambing 

dengan ampas kopi Arabica dan Robusta? 

3. Bagaimana pendapat panelis mengenai warna, aroma, rasa dan tekstur 

terhadap lama pengempukkan dengan menggunakan ampas kopi Arabica 

dan Robusta berbahan dasar daging sapi dan daging kambing ? 

4. Bagaimana minat responden terhadap ampas kopi Arabica dan Robusta 

alam pengempukkan menggunakan daging sapi dan daging kambing? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengempukkan 

daging sapi menggunakan ampass biji kopi Arabica dan Robusta. 

2. Mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengempukan 

daging kambing menggunakan ampas biji kopi Arabica dan Robusta. 

3. Mengetahui pendapat panelis mengenai warna, aroma, rasa dan tekstur 

terhadap lama pengempukkan dengan menggunakan ampas kopi Arabica 

dan Robusta berbahan dasar daging sapi dan daging kambing 

4. Mengetahui minat responden terhadap ampas kopi Arabica dan Robusta 

dalam pengempukkan menggunakan daging sapi dan daging kambing. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Warna  

a. Diharapkan daging sapi yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki warna yang kecoklat-coklatan dan lebih gelap. 

b. Diharapkan daging kambing yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki warna yang tidak jauh berbeda dengan warna aslinya 

yaitu merah segar. 

2.  Aroma  

a. Diharapkan daging sapi yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki aroma yang tidak amis namun segar. 
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b. Diharapkan daging kambing yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki aroma yang tidak terlalu berubah dan bau lebus dari 

kambing sendiri diminimalisir. 

3. Rasa 

a. Diharapkan daging sapi yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki rasa yang tidak berubah dari rasa daging sapi itu 

sendiri. 

b. Diharapkan daging kambing yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki rasa yang tidak jauh berubah namun tidak sekuat rasa 

dasar dari daging kambing pada umumnya. 

4. Tekstur  

a. Diharapkan daging sapi yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki tekstur yang mudah tersuir, empuk tetapi tidak mudah 

hancur. 

b. Diharapkan daging kambing yang menggunakan ampas kopi Arabica dan 

Robusta memiliki tekstur yang mudah tersuir, empuk tetapi tidak mudah 

hancur. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi peneliti  

Penelitian kreasi produk ini bermanfaat bagi peneliti sebagai penambahan 

wawasan tetang pemanfaatan limbah yang bisa dijadikan usaha. 

2. Bagi pihak universitas 
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Penelitian kreasi produk ini berguna bagi universitas karena bisa dijadikan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyrakat Umum. 

Penelitian kreasi produk ini bisa dijadikan usaha kecil dan pemanfaatan 

limbah yang kurang dimanfaatkan. 

 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian kreasi produk ini memiliki asumsi dan keterbatasan penelitian 

yang harus diketahui pada penelitian ini, pada penelitian ini peneliti mengunakan 

ampas biji kopi Arabica dan Robusta sebagai bahan pengempukkan daging sapi dan 

kambing. Terdapat keterbatasan penelitan sebagai berikut: 

1. Jenis biji yang digunakan adalah Arabica dan Robusta karena jenis biji ini 

adalah jenis biji yang paling umum dikonsumsi. 

2. Daging yang digunakan memiliki tingkat kekerasan yang berbeda sehingga 

tidak bisa mengempukkan dengan waktu dan suhu yang sama. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Kopi Arabica adalah jenis kopi dengan produksi yang paling banyak 

didunia, dengan rasa yang lebih ke buah-buahan dan bunga. 

2. Kopi robusta adalah salah satu jenis kopi yang banyak digunakan di 

Indonesia, dengan rasa yang cenderung pahit, ketanahan, dan kacang-

kacangan. 
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3. Daging Sapi adalah salah satu sumber protein hewani berdaging merah 

berkaki empat yang dagingnya sering digunakan sebagai salah satu bahan 

utama dalam mengolah masakan. Kualitas daging sapi dapat dibedakan dari 

empat hal, yaitu warna daging, tekstur daging, serat daging, dan konsistensi 

liat (Agroindustri.id, 2015). 

4. Daging Kambing adalah salah satu jenis sumber protein hewani berdaging 

merah berkaki empat. Ciri–ciri daging kambing yang baik menurut Frozen 

Food Indonesia (2016), yaitu: warna merah jambu dan cerah, serat yang 

halus, permukaan daging lembab, bersih dan tidak berdarah, dan berbau 

tidak menyimpang (tidak berbau amis, menyengat dan asam). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian kreasi produk mengunakan sistematika penulisan yang sudah 

diberikan Universitas Ciputra Surabaya, Program Studi Pariwisata–Bisnis Kuliner. 

Penelitian kreasi produk ini ditujukan untuk mendapat nilai tugas akhir dan 

mendapatkan gelar Sarjana Pariwisata dari Universitas Ciputra Surabya. Penulisan 

sistematika penelitian ini: 

Bab I, berisi latar belakang topik yang telah terpilih dan yang diteliti, 

rumusan masalah dari tujuan penelitian, asumsi dan keterbatasan peneliti, 

pentingnya penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika penulisan. Pada bab II, berisikan teori, dan data yang dapat mendukung 

peneliti untuk penelitian kali in, mulai bahan utama atau baku sampai bahan 

tambahan. 
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Bab III, berisikan model yang digunakan dalam penelitian kali ini.  Prosedur 

penelitian, bahan dan peralatan yang digunakan selama penelitian berlangsung, 

waktu dan tempat penelitian, proses pembuatan produk, uji coba produk, dan 

metode-metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, berupa: metode 

eksperimen, uji organoleptik, uji ANOVA,dan uji minat dan statistik desktiptif. 

Bab IV, berisi tentang analisis biaya, desain kemasan, strategi pemasaran, 

hasil penelitian, hasil uji organoleptik dan uji minat berlandaskan dengan data dan 

fakta yang ada setelah melakukan kreasi produk sesuai dengan rencana peneliti. 

Pada bab V, berisikan kesimpulan, saran, dan ide yang diberikan oleh penguji untuk 

penelitan sehingga dapat dijadikan catatan untuk melakukan penelitian berikutnya. 

 


