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ABSTRAK
OPTIMASI PENYANGRAIAN TERHADAP KADAR KAFEIN DAN
PROFIL ORGANOLEPTIK PADA JENIS KOPI ARABIKA
(Coffea arabica) DENGAN PENGENDALIAN SUHU DAN WAKTU
Fransiska Yulia
Kopi merupakan salah satu minuman yang diminati oleh masyarakat. Kopi
juga dijual sudah dalam bentuk sasetan atau dalam kiloan. Kopi yang ditemui
dalam masyarakat biasanya sudah dalam bentuk siap seduh. Salah satu kopi yang
familiar di masyarakat untuk di konsumsi adalah kopi arabika (Coffea arabica).
Penelitian dilaksanakan di Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata
Dharma. Penelitian ini menggunakan empat perlakuan yaitu A suhu 250C
dengan waktu 12 menit, B suhu 250C dengan waktu 7 menit, C suhu 195C
waktu 12 menit, dan suhu 195C waktu 7 menit. Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan desain faktorial dua faktor dua level. Faktorial dua faktor yaitu
suhu dan waktu, sedangkan untuk dua level yang digunakan suhu tinggi dan suhu
rendah. Faktor yang sudah ditentukan digunakan untuk menentukan suhu dan
waku optimasi yang dapat menghasilkan cita rasa kopi yang dapat diterima oleh
masyarakat. Uji cita rasa yang digunakan untuk menentukan kesukaan rasa kopi
oleh masyarakat dilakukan uji cita rasa kopi seperti : kesan rasa yang tertinggal
(after taste), keasaman (acidity), aroma/bau (fragrance/aroma).
Hasil uji cita rasa kopi dan uji statistika dengan menggunakan desain
faktorial mendapatkan suhu dan waktu optimal untuk penyangraian biji kopi
dengan waktu penyangraian14 menit dengan suhu 225°C dan setelah biji kopi
mendapatkan perlakuan dengan suhu dan waktu yang sudah ditentukan dari
optimasi mendapatkan kadar kafein sebanyak 1,7861%. Penyangraian dengan
waktu dan suhu optimasi dengan skor hasil uji cita rasa 20,8 dan penyusutan biji
kopi sebanyak 1%.

Kata kunci : Kopi Arabika (Coffea arabica), suhu, waktu, kafein, desain faktorial

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
ROASTING OPTIMIZATION TO CAFEIN AND ORGANOLEPTIC
PROFILE CONDITIONS TO ARABICA COFFEE
(Coffea arabica) WITH TEMPERATURE AND TIME CONTROL
Fransiska Yulia
Coffee is one of the most favorite drink for Indonesian. Coffee also sold in
sachets or kilos. In society, coffee usually found ready to brew. One of the most
familiar coffee for society consumption was arabica coffee (Coffea arabica).
The study was conducted at Sanata Dharma University Environmental
Study Center. This research use four treatment which is: A for temperature 250C
with 12 minutes treatment, B for temperature 250C with 7 minutes treatment, C
for temperature 195C with 12 minutes treatment, and temperature 195C with 7
minutes treatment. Data were analyzed with two factors and two levels factorial
design. The two factors were temperature and time, while for two levels used high
temperature and low temperature. The predetermined factors are used to
determine the temperature and time of optimization that can produce a taste of
coffee that acceptable to society. The taste test used to determine the taste of
coffee taste by the community is done by taste test of coffee such as: the
impression of taste that is left (aftertaste), acidity, aroma / fragrance (fragrance /
aroma).
The results of coffee taste test and statistic test using factorial design get
the optimum temperature and time for roasting coffee beans with 14 minutes
roasting with temperature of 225 ° C and after the coffee beans get the treatment
with a predetermined temperature and time of optimization get caffeine content of
1 , 7861%. Roastering with optimization time and temperature with a score of
20.8 taste test results and 1% shrinkage of coffee beans.

Keywords: Arabica Coffee (Coffea arabica), temperature, time, caffeine, factorial
design
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat mudah ditemui
di sekitaran kita, terutama warung atau pun tempat yang khusus
menyediakan keanekaragaman mengenai kopi. Kopi yang sehari-hari kita
temui di kehidupan sekitar yaitu berupa kopi yang sudah dalam bentuk
sasetan ataupun ada yang kiloan. Kopi yang kita temui termasuk salah satu
kopi yang siap seduh (Afriliana,2018).
Masyarakat umumnya mengenal jenis kopi yang disajikan oleh
penjual atau barista melalui daftar menu ataupun tulisan yang berada di
kemasan. Beberapa masyarakat tidak mengetahui bagaimana karekteristik
kopi yang masih dalam bentuk biji. Masyarakat awam hanya mengetahui
kopi yang sudah menjadi bubuk dan siap diseduh.
Kopi juga merupakan salah satu minuman yang cocok untuk
begadang di malam hari saat mengerjakan tugas ataupun hanya untuk
bersantai. Setelah melakukan beberapa pertanyaan kepada beberapa
mahasiswa di kampus, kebanyakan masyarakat banyak yang tidak
mengetahui jenis-jenis kopi yang ada di sekitar masyarakat, tetapi tidak
menutup kemungkinan juga ada beberapa masyarakat yang mengetahui
jenis-jenis kopi yang dijual. Salah satu kopi yang familiar masyarakat
yang mengkonsumsi kopi adalah Kopi Arabika (Afriliana,2018).

1
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Kopi Arabika merupakan salah satu jenis kopi yang pertama kali
ditanam oleh wilayah Afrika dearah Etiopia dan Eritrea. Tanaman kopi
kemudian dibawa dan dibudidayakan lagi ke daerah Yaman. Pada tahun
575 di perkirakan tanaman kopi mulai dibudidayakan. Pada tahun tahun
berikutnya biji kopi sampai ke perdagangan Belanda melalui pelabuhan
Mocha ke Holand. Selanjutnya Belanda pun mulai mencoba untuk
membudidayakan kopi tersebut (Afriliana,2018).

B. Rumusan Masalah
1. Berapa suhu dan waktu optimal untuk penyangraian kopi sehingga
menghasilkan kopi yang memenuhi profil organoleptik yang disukai?
2. Berapa kadar kafein pada berbagai perlakuan suhu (C) dan waktu
(menit) selama proses penyangraian?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui suhu dan waktu optimal untuk penyangraian kopi yang
dapat mendapatkan profil organoleptik yang nikmat bagi para
penikmat kopi.
2. Mengetahui kadar kafein pada kopi arabika setelah diberikan
perlakuan.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Mahasiswa
Menambah

informasi

mengenai

metode

desain

faktorial dan

mengetahui proses penyangraian kopi mentah sampai menjadi kopi
yang siap saji.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat dapat mengetahui proses pengolahan kopi yang baik
sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan menghasilkan cita
rasa serta aroma yang kuat, dengan suhu yang optimal dan waktu
pengolahan yang tepat.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Untuk menambah wawasan tentang karakteristik kopi arabika dan
pengolahan dengan waktu dan suhu yang sudah ditentukan untuk
mendapatkan hasil yang optimal dan kadar kafein yang terdapat dalam
kandungan kopi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

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

Kopi merupakan salah satu barang

yang

menguntungkan untuk diperdagangkan setalah dibawa oleh pedagang
Arab ke Yaman. Arab mengambil alih perdagangan biji kopi dan
mengendalikan perdagangan melalui sebuah pelabuhan Mocha yang
terletak di Yaman (Afriliana, 2018).
Abad 17 Eropa mulai mengembangkan kopi dengan membuat
perkebunan kopi sendiri. Wilayah jajahan yang tersebar di berbagai
penjuru bumi. Salah satunya yaitu di pulau jawa. Pada masanya secangkir
kopi Jawa lebih populer dengan sebutan cup of java artinya secangkir jawa
(Afriliana, 2018).
Kopi masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 1696 dibawa oleh
Belanda dari Malabar, India ke Jawa. Kopi ditanam oleh masyarakat
setempat di perkebunan Kedawung Batavia (Betawi/Jakarta), tetapi
perkebunan ini gagal karena gempa bumi dan banjir. Pada tahun 1699
Belanda kembali mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Kopi yang
ditanam di Indonesia menghasilkan kualitas yang baik, hal ini diketahui
dari sampel kopi yang diteliti di Amsterdam. Biji kopi yang
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dikembangkan di pulau jawa dijadikan bibit untuk perkebunan di seluruh
Indonesia. Ada beberapa jenis kopi yang ditanam tersebar di Nusantara
antara lain: Kopi Liberika, Kopi Robusta, dan juga Kopi Arabika. Tetapi
kopi Arabika dan kopi Robusta yang lebih dikenal oleh masyarakat
(Afriliana, 2018)
Tanaman kopi yang dikembangkan di Indonesia menjadi salah satu
nilai ekonomis yang tinggi di pasaran dunia. Kopi Indonesia mengalami
peningkatan dalam omset perdagangan contohnya kopi robusta dan juga
kopi arabika karena memiliki karakteristik cita rasa (acidiy, aroma dan
flavour) (Afriliana, 2018).
Klasifikasi

Kopi

Arabika

menurut

Intergrated

Taxonomic

Information Spesies (ITIS Spesies, 2000) adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Plantae

Filum

: Tracheophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Gentianales

Famili

: Rubiaceae

Genus

: Coffea

Spesies

: Coffea arabica L.
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B. Karakteristik Biji Kopi
Kopi memiliki aroma dan rasa yang sesuai dengan apa yang
dihasilkan selama proses penyangraian, mulai dari waktu, suhu, dan lama
penyangraian. Selain itu ada beberapa karakteristik yang digunakan untuk
menentukan kualitas suatu kopi, yaitu keadaan biji kopi itu sendiri. Tabel
di bawah ini, menunjukkan kondisi biji kopi mulai dari biji kopi yang baik
hingga biji kopi yang rusak atau cacat.
Tabel 2.1. Kualitas biji kopi
Gambar

Keterangan Gambar
Biji
disamping
merupakan
penampakan
biji
kopi
yang
disebabkan oleh serangga yang
menyebabkan biji bolong dan
keadaan biji yang rusak karena
pasca pemetikan atau panen
(Cafe de Colombia,2002)
Biji mengalami penyusutan.
Penyebabnya karena biji mengalami
kekeringan dan biji kurang subur
(Cafe de Colombia,2002)

Gambar disamping merupakan biji
kopi dalam keadaan yang baik, tidak
mengalami kerusakan dan tidak
terserang hama tanaman biji kopi
(Cafe de Colombia,2002)
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Gambar

Keterangan Gambar
Biji kopi lanang(Pearberry beans).
Penyebab karena tidak optimalnya
penyerbukan putik bunga akibat
serangga atau angin, adanya ketidak
seimbangan distribusi zat makanan
pada saat pembuahan
(Cafe de Colombia,2002)

(Sumber : dokumentasi pribadi)
Untuk menentukan karakteristik kopi yang baik juga dapat dilihat
dari standar Specialty Coffee Association of America (SCAA), Standar
Specialty Coffee Association of America merupakan standar yang
digunakan selama 10 tahun untuk melihat ciri khas rasa dari biji kopi yang
akan diseduh dan disajikan. Selain itu juga standar Specialty Coffee
Association of America ini sangat memperhatikan proses pemilihan biji
kopi yang akan disajikan.
Menurut Poltronieri, dkk (2016) kualitas yang dihasilkan untuk
produksi biji kopi arabika di pertanian dipengaruhi oleh iklim setempat.
Untuk memperoleh rasa dan kualitas yang optimum dihasilkan oleh kopi
arabika, dianjurkan

ditanam pada suhu lingkungan antara 18-21C.

Kenaikan suhu drastis

hingga suhu 23C, dapat berpengaruh negatif

berupa percepatan pemasakan buah dari biji kopi. Kenaikan suhu dan
curah hujan yang tinggi dan juga ketinggian tempat tumbuh tanam kopi
yang kurang dari 800 – 1500 mdpl dapat menyebabkan karat daun
(kerontokan daun). Kondisi ini dialami pada kopi arabika yang ditanam di
luar Amerika Selatan dan Afrika.
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Proses pengeringan dari biji kopi biasanya menggunakan proses
alami dengan menggunakan matahari untuk mengeringkan buah kopi.
Proses ini digunakan untuk pengeringan buah kopi segar, hal ini dilakukan
untuk mendapatkan rasa yang khas natural dari biji kopi. Proses
pengeringan ini juga digunakan

untuk biji kopi Arabika Yaman dan

Arabika

Robusta.

Brasil

dari

varietas

Proses

pengeringan

biji

menggunakan matahari termasuk salah satu teknik yang sangat murah dan
sederhana karena hanya menggunakan sinar maahari yang banyak untuk
mengeringkannya. Taknik pengeringan buah kopi cukup beragam tidak
hanya menggunakan matahari, tetapi juga ada proses pencucian (wash
processing), proses semi pengeringan untuk kopi madu (honey processing)
dan masih banyak lainnya. (Poltronieri, dkk.,2016)

C. Penanganan Paska Panen
Penanganan yang dilakukan ada beberapa fase tahapan yang
dilakukan untuk mendapatkan kopi yang baik, yaitu: Fase pengeringan
merupakan salah satu fase yang wajib dilakukan untuk biji kopi sebelum
dilakukannya penyangraian. Pengeringan biji terdapat beberapa jenis,
yaitu:
a) Pengeringan dengan Menggunakan Matahari
Proses pengeringan biji kopi dapat dilakukan dengan menggunakan
matahari untuk proses pengeringan biji kopi ini. Untuk proses
pengeringan menggunakan matahari, biji kopi akan mengalami
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fermentasi dan pada biji kopi yang dikeringkan dengan menggunakan
matahari akan menimbulkan aroma dan rasa yang khas. Penggunaan
matahari untuk pengeringan biji kopi merupakan cara yang bisa
dilakukan dengan mudah tetapi juga pengeringan dengan matahari
dapat menjadi hal yang sulit untuk mendapatkan kualitas baik dari
suatu biji kopi. Pengeringan dengan menggunakan matahari sudah
dilakukan dengan mewakili biji kopi dari 80% biji kopi Arabika
Yaman 60% biji kopi Arabika Brazil dan Ethiopia, juga kepada biji
kopi varietas Robusta. Proses menggunakan pengeringan dengan
matahari termasuk salah satu yang sederhana .
b) Proses Semi pengeringan
Pada proses semi pengeringan bji kopi ini juga menggunakan matahari
sebagai bantuan untuk mengeringkan biji, tetapi bedanya pada biji
kopi yang ada dalam proses pengeringan ini diberikan perlakuan
seperti pelepasan kulit luar biji dan tetap meninggalkan daging buah
dari biji kopi yang berupa lendir. Kemudian dengan proses semi
kering ini biasa dilakukan untuk biji kopi tertentu yaitu kopi madu.
Lendir atau daging buah yang masih menempel pada biji kopi, juga
memiliki tahapan penegeringan yang berbeda. Misalkan pada biji kopi
yang memiliki daging buah atau lendir yang sedikit akan mengalami
pengeringan biji kopi yag cepat, sedangkan untuk biji kopi yag
memiliki lendir atau daging buah yang tebal akan lama dalam proses
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pengeringannya. Tetapi proses pengeringan ini juga tergantung dari
kondisi cuaca, kelembapan dari setiap daerah.
c) Proses Pencucian atau Proses Basah
Proses ini biasa digunakan untuk pengolahan kopi arabika, dimana
kulit buah dan daging dihilangkan dengan melakukan perendaman
dalam air dan terjadi fermentasi pada biji kopi. Proses ini juga
berlangsung pada biji kopi robusta hal ini dilakukan untuk
meningkatkan aroma khas dari biji kopi (Poltronieri, dkk.,2016)

D. Penyangraian (Roasting)Kopi
Penyangraian kopi merupakan salah satu proses yang digunakan
untuk meningkatkan kekompleksitasan bahan kimia dari biji kopi.
Penyangraian biji kopi dilakukan untuk mendapatkan aroma dari biji kopi
yang dapat diterima saat akan diseduh. Proses penyangraian juga
digunakan untuk mematangkan biji kopi yang masih basah menjadi biji
kopi kering sehingga siap konsumsi.Proses penyangraianbiji kopi akan
menghilangkan air yang berada dalam biji kopi, yang nantinya akan
menjadi uap air karena adanya proses pemanasan yang disebabkan oleh
dinding mesin penyangraian. Air yang menguap dari dalam biji kopi
dinamakan hidrolisis. Selain itu juga ada beberapa fase yang terjadi selama
pross penyangraian :
1. Fase endotermis
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Fase endoterm yaitu fase dimana biji kopi mendapatkan panas dari
mesin penyangrai. Fase endoterm biasanya identik dengan biji kopi
mentah yang masih berwarna hijau (green bean) dimana memiliki
kadar air yang cukup tinggi. Tetapi setelah masuk kedalam mesin
penyangrai biji kopi dan suhu nya sudah diatur melebihi 100C, maka
kadar air yang terkandung dalam biji kopi akan menguap dan berat dari
biji kopi menjadi turun. Selama fase endotermis, biji kopi akan
mengalami perubahan warna, mulai dari biji kopi berwarna hijau,
kemudian menjadi kuning dan selanjutnya menjadi warna hitam
kecoklatan atau bahkan hitam pekat tergantung dari suhu dan waktu
yang digunakan selama proses penyangraian. Warna kecoklatan yang
dihasilkan oleh biji kopi selama proses penyangraian disebabkan
karena adanya reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi karena adanya reaksi
antara asam amino dengan gula disuhu yang panas dan kandungan air
yang ada dalam biji kopi sangat rendah. Reaksi Maillard juga
berpengaruh terhadap rasa dan cita rasa dari biji kopi (Anonim,2017)
2. Fase eksotermis
Setelah memasuki fase endodermis selanjutnya memasuki tahapan fase
exotermis. Fase exotermis merupakan fase pengeluaran panas setelah
penyangraian biji kopi selesai. Untuk mengetahui biji kopi sudah
melepaskan panas, dapat diketahui dengan

adanya suara pecahan

pertama (first crack). Pecahan pertama biji kopi ini karena adanya gas
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karbon dioksida dan uap air yang menguap secara bersamaan
(Masdakaty,2015)
Gambar 2.1. Pecahan pertama biji kopi
 Pecahan pertama
kopi mulai mengalami
perubahan ukuran karena
adanya tekanan gas dalam
biji kopi
Sumber : Masdakaty, (2015)

3. Fase developing
Fase developing merupakan tahapan lanjutan setelah biji kopi
mengalami pemecahan biji selama proses penyangraian. Fase
developing juga mempengaruhi warna biji kopi yang dihasilkan.
Kemudian untuk rasa dan aroma yang dihasilkan dari biji kopi selama
fase

developing

yaitu

(Latvakangas,2017).

rasa

tajam

dan

sedikit

berasa

asap
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Pengembangan Biji:
tahapan ini
merupakan tahapan dimana biji kopi
sudah memiliki bau dan rasa kopi tetapi
masih memerlukan waktu untuk
menghasilkan cita rasa yang manis dan
ideal.

Pengembangan biji 2: tahapan ini bagian
luar biji sudah menjadi halus dan aroma
yang dikeluarkan enak.

Perkembangan biji kopi terakhir:
merupakan tahapan terakhir ideal biji
kopi selama proses penyangraian.
Tetapi ada beberapa kopi yang
memerlukan waktu yang lama untuk
proses penyangraian.

Gambar 2.2. Fase developing
Sumber : Masdakaty, (2015)

Untuk mendapatkan biji kopi yang baik ada beberapa tahapan
penyangraian yang diperhatikan selama proses penyangraian yaitu dengan
memperhatikan suhu dan waktu penyangraian. Proses penyangraian suhu
tinggi yaiu antara 185-240C, biasa digunakan untuk membuat karamel
dan menghasilkan asam amino, gula, garam, peptida, dan protein. Proses
penyangraian biasanya akan menghasilkan rasa yang manis dan berwarna
kecoklatan, dan adanya senyawa karbon dioksida selama proses
penyangraian. Selama proses penyangraian juga menimbulkan rasa kopi
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yang dominan bersamaan dengan adanya rasa khas dari sangraian.
Kemudian selama proses penyangraian volum ukuran biji kopi menjadi
meningkat setengah danberat awal biji kopi akan menurun hingga sperlima
dari berat awalnya. Untuk proses penyangraian bisa memakan waktu 90
detik sampai 40 menit, sedangkan untuk waktu normal yang diperlukan
untuk penyangraian biji kopi biasanya hanya 12 menit. Untuk penggunaan
suhu yang terlalu tinggi selama proses penyangraian akan membuat aroma
dari biji kopi menjadi kurang dan untuk rasa pahit yang ditimbulkan
menjadi sangat kuat. (Illy,2002)
Proses penyangraian pada biji kopi memiliki tingkatan warna dan
aroma yang dihasikan juga berbeda dari biji kopi yang belum disangrai.
Berikut ini adalah karakteristik kopi yang sudah di sangrai:
a. Coklat Muda (Light Roast)
Selama penyangraian untuk aroma biji kopi belum terlalu tercium.
Proses penyangraian ini biji kopi akan sedikit mengembang, dan biji
kopi belum sepenuhnya matang atau tingkat kematangan pada biji kopi
masih rendah. Penyangraian pada biji kopi ini memiliki warna coklat
terang karena penyerapan panas tidak terjadi begitu lama. Warna coklat
pada biji terjadi saat proses penyangraian pada kisaran 180C - 205C.
Pecahan biji kopi pertama (First crack) terjadi pada suhu sekitar 205C
dan saat pecahan pertama proses penyangraian bisa dihentikan. Tingkat
keasaman dan kafein yang ada pada biji kopi ini cukup tinggi. Dan
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untuk cita rasa yang dihasilkan seperti aroma jeruk (citrusy), bau tanah
(earthy), dan bau mentega (buttery).

Gambar 2.3. Biji kopi warna light roast
(Sumber: dokumentasi pribadi)

b. Setengah gelap (Medium Roast)
Cita rasa yang dihasilkan pada proses roasting ini menghasilkan
rasa manis dan aroma asap yang tercium tajam, warna yang dihasilkan
berwarna

hitam

sampai

berminyak

dan

kandungan

gulanya

berkarbonisasi. Pada proses penyangraian ini banyak digunakan untuk
penyangraian biji kopi. Biji kopi yang dihasilkan selama prose
penyangraian ini akan lebih gelap dibandingkan dengan pada pecahan
pertama (first crack). Selama proses penyangraian biji kopi tidak
mengeluarkan minyak pada permukaannya. Biji kopi setengah gelap ini
biasa terjadi pada kisaran suku 210C dan 220C. Suhu penyangraian
yang belum sampai pada pecahan kedua (second crack) tetapi sudah
melewati pecahan biji pertama (first crack). Kafein yang dihasilkan
pada suhu ini sedikit lebih rendah, dan aroma yang dihasilkan memiliki
aroma netral, keasaman yang netral dan memiliki banyak rasa.
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Gambar 2.4. Biji kopi warna medium roast
(Sumber: dokumentasi pribadi)
c. Gelap (Dark Roast)
Warna biji kopi yang gelap ini merupakan biji kopi yang memiliki
tingkat kematangan paling matang. Warna biji kopi ini lebih gelap
dibangdingkan tingkat-tingkat penyangraian lainnya. Biji kopi yang
gelap ini mengeluarkan minyak pada permukaan biji. Rasa kopi yang
dihasilkan pada penyangraian ini pahit dan menutupi rasa khas kopi.
Warna gelap pada biji kopi dihasilkan saat pecahan biji kedua sudah
selesai dengan suku sekitar 240C. Kopi yang dihasilkan memiliki
(body) kekentalan kopi yang tebal.

Gambar 2.5. Biji kopi dark roast
(Sumber: dokumentasi pribadi)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

Selain dari beberapa hasil yang dihasilkan selama proses penyangraian,
terjadi juga perubahan warna biji kopi selama penyangraian, yaitu :
1) Awal perubahan warna
Proses pertama setelah biji kopi mulai disangrai, ukuran biji kopi sudah
mulai membesar saat proses penyangraian.
2) Coklat terang (Cinnamon roast)
Penyangraian biji kopi ini belum termasuk dalam pecahan biji kopi
yang pertama (first crack) pada penyangraian ini menghasilkan cita rasa
kopi dengan rasa asam yang tinggi dan tajam. Rasa kopi ini tidak terlalu
juelas pada penyangraian dan biasanya diminati oleh masyarakat
Amerika.
3) New England Roast
Penyangraian kopi pada New England Roast menghasilkan cita rasa
yang tidak begitu jauh berbeda dari penyangraian kopi dengan warna
coklat muda. Tingkat keasaman pada kopi lebih mendominasi. Warna
dari biji kopi selama penyangraian sedikit lebih coklat. Proses
penyangraian selesai setelah pecahan biji pertama (first crack).
4) American Roast
Warna biji kopi selama penyangraian ini akan mendapatkan warna biji
kopi yang sedikit lebih coklat dari New England Roast. Penyangraian
kopi akan menghasilkan rasa asam dan pahit yang netral. Masyarakat
Amerika Timur lebih menyukai dengan rasa yang dihasilkan selama
proses penyangraian.
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5) City Roast
Penyangraian biji kopi ini menghasilkan warna coklat tua dan warna
biji kopi menjadi lebih gelap dari American Roast. Penyangraian
dengan tingkatan City Roast termasuk penyangraian yang hampir baik
untuk semua jenis biji kopi didunia. Penyangraian biji kopi akan
menghasilkan rasa yang netral dan lembut. Kopi dengan level City
Roast banyak disukai konsumen.
6) Full City Roast
Warna pada biji menjadi coklat dan sedikit gelap dari city roast. Biji
mulai berminyak, penyangraian pada level ini menghasilkan keasaman
dan rasa pahit yang netral, dan juga ada rasa manis. Aroma biji kopi
akan mulai terasa pada prose penyangraian ini. dan proses penyangraian
ini selesai pada pecahan kedua.
7) Vienna Roast
Proses penyangraian ini berada ditengah-tengah setelah pecahan biji
kedua. Dan biji menjadi berwarna coklat tua setelah pecahan kedua.
Kopi menjadi lebih berminyak.
8) French Roast
Warna biji saat penyangraian sudah mulai menghitam, penyangraian
pada level ini cocok untuk dijdikan campuran espresso.
9) Full French Roast (Italian Roast)
Penyangraian kopi hampir menghilangkan rasa asam pada biji kopi,
tercium bau asap (smokey) dan menghilangkan karakteristik kopi.
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10) Spanish Roast
Warna biji kopi menjadi hitam, aroma dan rasa yang dihasilkan tidak
terlalu berbeda dengan penyangraian dengan level Full French Roast
(Coffeland,2017)

E. Penilaian Cita Rasa Kopi (Cupping Kopi)
Cara penyajian kopi pada awalnya dengan melakukan pemetikkan
pada biji kopi, kemudian disangrai sampai coklet gelap atau hitam dan
kemudian dihaluskan lalu menghasilkan aroma dan rasa yang khas mulai
dari yang berbentuk bubuk halus kasar dan berakhir pada secangkir gelas
yang dapat dinikmati (Crozier,2012)
Metode cupping kopi merupakan metode yang digunakan untuk
menilai cita rasa dari kopi. Karena setiap jenis kopi memiliki beberapa
karakteristik yang berbeda-beda, makanya cupping kopi ini dirasa cukup
baik untuk membedakan karakteristik dari kopi. Metode cupping pada
kopi dilakukan untuk mengetahui kepekaan seseorang melalui aroma dan
asa dari kopi yang akan di teste dengan mengandalkan indera penciuman
dan indera perasa (mulut).
Uji cita rasa (Cupping) kopi sudah dikenal pada pertengahan abad
ke 19 di San Fransisco. Selain itu adapun beberapa yang diuji untuk
mengetahui karakteristik kopi yaitu fragrance (bau kering kopi),
aroma,flavor (bau khas kopi), body (kekentalan), acidity (rasa asam),
aftertaste (kesan rasa), sweetnes (rasa manis), balance (keseimbangan rasa
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dan aroma) , clean cup (kopi yang bersih), uniformity (konsistenan rasa),
overall(keseluruhan) dan deffects (enak atau tidak enaknya rasa yang
dihasilkan) (Coffeland Indonesia,2017).

Gambar 2.6. Bentuk untuk penilaian dari metode cupping kopi.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai dari beberapa karakteristik
penilaian metode cupping kopi, adalah :
-

Aroma (fragrance) : untuk aroma dari kopi yang akan dibaui yaitu bau
kering dari biji kopi yang belum diseduh tetapi sudah digiling halus
dan juga bau basah dari biji kopi yang sudah diseduh.

-

Flavor : pada proses ini lidah digunakan untuk menerjemahkan apa
yang sudah tercium dari kopi tadi terdeteksi oleh lidah atau tidak.
Untuk flavor dapat dilakukan bersamaan dengan aroma, acidity dan
after taste.

-

After taste : ini terdeteksi saat seruputan pertama minum kopi, hal ini
akan terasa seperti ada rasa yang tertinggal didalam pangkal lidah atau
saat ditelan rasanya hanya lewat saja dan untuk menilainya semakin
sedikit rasa yang tertinggal maka semakin bagus nilainya.
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-

Acidity : merupakan proses merasakan asam tidaknya suatu kopi saat
menyeruput.

-

Body : body yang dimaksud disini yaitu tebal atau ringannya kopi saat
sudah diseruput. Dan penilaian sendiri jika bodynya tebal maka nilai
yang akan diberikan harus lebih besar. Dan untuk body sendiri dapat
diberikan jika tidak terlalu menyukai kopi maka tidak terlalu bisa
membedakan apakah kopi itu body itu kental atau tipis.

-

Balance : keseimbangan dari beberapa penilaian seperti flavor, after
taste, dan body. Dan jika dirasa tidak balence atau kurang salah satu
dari semua rasa yang ikut tercampur makan nilai yang diberikan
rendah.

-

Sweetnes : pada kopi juga memiliki rasa yang manis, tetapi rasa manis
yang ditimbulkan berbeda dengan rasa manis sukrosa.

-

Clean cup : ini dilakukan pada saat mulai melakukan metode cupping.
Dan penilaian ini dapat dilakukan bersamaan dengan after taste.

-

Uniformity : keseragaman antara gelas satu dengan lainnya.

-

Over all : penilaian keseluruhan dari semua karakteristik yang sudah
dinilai, dan nilai akan bagus saat apa yang dirasa dan dibaui sesuai
dengan yang diharapkan.

-

Defects : defect disini lebih kepada rasa dan aroma yang ditimbulkan
dari kopi itu.
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Untuk melakukan metode cupping sendiri ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan yaitu proses cupping. Hal ini ditujukan supaya saat
melakukan metode cupping rasa dan aroma yang timbulkan tidak
terlalu tawar atau bahkan terlalu kental. Untuk melakukan cuping, kopi
ditimbang dengan berat 8gram dan takaran air yang diberikan kedalam
gelas 150ml dengan suhu 90-95C. Kemudian kopi yang akan ditaste
rasa dan aroma dibiarkan selama 4 menit dan tidak dicampurkan
dengan gula sama sekali selama proses cupping. Hal ini dilakukan
supaya tidak merusak cita rasa dari kopi itu sendiri (Coffeeland
Indonesia, 2017).

F. Kafein Kopi
Kafein merupakan salah satu asam hydroxycinnamic (sinamat)
yang ada pada tanaman. Pada tanaman kopi juga terdapat asam merulic,
sinapic, dan p-coumaric. Asam hydroxycinnamic terjadi pada tanaman
dengan bentuk gabungan. Hasil yang baik biasanya diperoleh dari
hidrolisis alkali ringan, karena jika terlalu panas maka asam akan
mengalami dekarboksilasi. (Harborne,1973)
Kafein dalam keadaan yang murni berbentuk kristal prisma
hexagonal yang berupa serbuk yang berwarna putih, tidak berbau dan
memiliki rasa yang sedikit pahit. Kafein tidak begitu memberikan
pengaruh besar terhadap aroma kopi. Kafein mencair pada suhu 235 237C

(Wilson dan Gisvold dalam Grace, Henrica Agustina.2017).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

Kafein (C8H10N4O2) merupakan kristal xanthine putih yang pahit dan
sebuah stimulan yang membuat kita tetap terjaga dan rumus kimianya
adalah 1,3,7- trimethylxanthine (Sridevi,2014)

G. Penelitian Relevan
Penelitian relevan yang diacu dalam dengan penelitian yang dilakukan.
Berikut beberapa penelitian yang relevan diantaranya
Tabel 2.2. Penelitian relevan
Reverensi

Nugroho,
Joko dkk
(2009)

Asiah, Nurul
dkk (2017)

Judul

Hasil penelitian

 Penyangraian yang
dilakukan
menggunakan panas
induksi, yaitu
dengan
menggunakan wajan
Teflon dimana
Pengaruh Suhu dan Lama
sumber panas yang
Penyangraian Terhadap Sifat
didapat berasal dari
kompor listrik.
Fisik-Mekanis Biji Kopi
 Suhu yang
Robusta
digunakan untuk
proses penyangraian
160C, 180C,
200C dan
220Cdengan waktu
penyangraian 12
menit.

Proses penyeduhan
Identifikasi Cita Rasa Sajian
menggunakan sajian
Tubruk Kopi Robusta
tubruk, dengan rasio
1:15 dimana 10
Cibulao pada Berbagai Suhu
gram kopi dalam
dan Tingkat Kehalusan
150 ml air.

Suhu air yang
Penyeduhan
digunakan untuk
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Reverensi

Judul

Mariati

Optimasi Pembuatan Kopi

(2015)

Biji Pepaya (Carica papaya)

Hasil penelitian
penyeduhan yaitu
85C, 92C dan
99C yang nantinya
akan diberikan
kepada kopi dengan
tingkat kehalusan
biji kopi yang
berbeda. Dan juga
seduhan kopi akan
ditunggu selama 4
menit sebelum
dilakukan evaluasi
(penyeduhan).
 Proses optimasi
yang dilakukan
untuk pembuatan
kopi biji pepaya
memakai 300 g biji
pepaya yang sudah
ditiriskan.
 Optimasi ini
menggunakan
sinar matahari
suhu 35C selama
9 jam dengan kode
sampel A, Sampel
B dengan suhu
ruang 30C selama
96 jam, dan
sampel C
menggunakan
oven untuk
menggeringkan
biji pepaya dengan
suhu 70 Cselama
4 jam.

H. Kerangka Berpikir
Proses penyangraian biji kopi dilakukan dengan menggunakan
suhu dan waktu yang berbeda, hal ini dilakukan untuk mengoptimasikan
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biji kopi selama proses penyangraian.Setiap perlakuan pada 1 kg biji kopi,
diberikan kode untuk setiap suhu dan waktu selama penyangraian. Kode
A: suhu 250C waktu 12 menit, kode B: suhu 250C waktu 7 menit, kode
C: suhu 195C waktu 12 menit dan kode D: suhu 195C waktu 7 menit.
Kemudian dari waktu dan suhu yang sudah ditentukan nantinya akan
dicari suhu dan waktu yang optimum untuk mendapatkan kadar kafein
sehingga menghasilkan skor uji organoleptik yang baik dan melihat
penyusutan berat biji selama proses penyangraian pada biji kopi. Suhu dan
waktu yang sudah ditentukan diharapkan mampu mendapatkan cita rasa
dari biji kopi yang sekiranya disukai oleh para pecinta kopi.
Biji kopi mentah

Optimasi penyangraian biji kopi dengan suhu dan waktu yang
berbeda Kode A dab B (suhu 250C untuk waktu 7 dan 12 menit)
dan kode C dan D (suhu 195C untuk waktu 7 dan 12 menit)

Kafein optimum untuk
konsumsi

Cita rasa yang baik

Gambar 2.6. Kerangka berpikir penelitian
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I. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir didapatkan hipotese
sebagai berikut:
1. Suhu dan waktu selama proses penyangraian biji kopi memberikan
pengaruh terhadap kadar kafein serta penyusutan berat biji kopi selama
proses penyangraian dan skor uji organoleptik yang dihasilkan.
2. Perlakuan suhu dan waktu penyangraian yang sudah ditentukan dapat
digunakan untuk mendapatkan cita rasa kopi yang baik dan
mendapatkan kadar kafein optimum untuk konsumsi dari biji kopi
arabika
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian Pengaruh
Lamanya Roasting terhadap Kadar Kafein pada Jenis Kopi Arabika yaitu
desain Faktorial. Faktor yang digunakan untuk penelitian ini yaitu suhu ()
yang dipakai selama roasting dan waktu (menit) lamanya roasting. Selain
itu ada juga variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:
1. Variabel bebas : Catatan waktu yang digunakan pada saat dilakukan
roasting kopi arabika yaitu setiap 1 menit selama roasting antara suhu
digital dan suhu yang langsung menempel dengan mesin dicatat untuk
melihat perubahan yang terjadi selama proses roasting.
2. Variabel terikat : Berat biji kopi sebelum dilakukan perlakuan
(roasting) dan berat dari biji kopi yang sudah selesai roasting, profil
organoleptik (uji cita rasa), dan kadar kafein
3. Variabel terkontrol : Suhu yang digunakan untuk roasting biji kopi
yaitu 195C dan 250C.

B. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini terdapat adanya batasan masalah yang meliputi :
1. Subyek penelitian : Proses penyangraian menggunakan mesin
penyangraian.
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2. Objek penelitian : kopi Arabika dari Temanggung, kurtivar Kartika
dan Lini S 795
3. Parameter

penelitian

:

Suhu,

waktu

penyangraian

dengan

menggunakan uji kualitatif dan kuantitatif meliputi profil organoleptik
kesan rasa seduhan(After taste), Aroma, dan keasaman (Acidity) dan
juga uji kandungan kafein pada kopi arabika.

C. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Pusat Studi Lingkungan Soropadan dan
Laboratorium Chem-mix Pratama Banguntapan Yogyakarta. Penelitian
dimulai dari bulan November 2017 sampai bulan Februari 2018, penelitian
dimulai dari pemilihan biji kopi sampai optimasi biji kopi untuk
menghasilkan kadar kafein yang diperlukan.

D. Alat dan Bahan
1. Alat Penelitian
Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alat roasting,
stopwatch, nampan, plastik siper untuk penyimpanan, penggiling,
termometer, gelas, kamera dan alat tulis.
2. Bahan Penelitian
Bahan yang akan digunakan adalah biji kopi arabika yang sudah
dibersihkan atau sudah dipilih.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29

E. Cara Kerja
1. Metode Perlakuan pada Biji kopi
a) Alat dan bahan dipersiapkan
b) Biji kopi disortir dengan melakukan pemisahan biji kopi dengan biji
kopi yang memiliki fisik bagus, seperti tidak memiliki lubang pada
setiap sisinya, membelah dengan sempurna, dan tidak dalam keadaan
menggulung (fisik bagus) sesuai dengan Standar Specialty Coffee
Association of America (SCAA).
c) Setelah dipilih biji kopi diberikan perlakuan :
1) Biji kopi ditimbang 1 kg untuk setiap perlakuannya
2) alat roasting dipersiapkan dan kemudian suhu diatur, untuk
perlakuan pertama:
-

suhu diatur 250C, kemudian 1 kg kopi yang sudah ditimbang
diberi kode “A” diberikan perlakuan waktu 12 menit

-

Untuk kode “B”, 1 kg kopi dengan suhu 250C dengan waktu 7
menit

3) Setelah perlakuan pertama selesai, lakukan perlakuan ke dua :
-

Suhu diturunkan smpai mencapai 195C kemudian kopi diberi
kode “C” setelah itu diberi perlakuan waktu selama 12 menit

-

Dan terakhir beri kode “D” suhu 195 dengan waktu 7 menit.

4) Perlakuan yang diberikan sudah diberikan, kopi dimasukkan
kedalam plastik siper dan simpan ditempat yang tidak terpapar
sinar matahari.
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5) Penyimpanan kopi dilakukan selama 8 hari setelah selesai
diroasting.
6) Setelah 8 hari, dilakukan tester dengan teknik uji cita rasa kopi
(cupping coffee).
7) Kemudian dilakukan uji kadar kafein dengan metode Kromatogra
(HPLC)

2. Metode Uji Cita Rasa (Cupping Kopi)
a) Biji kopi yang sudah di sangrai (roasting) dengan waktu dan suhu
yang berbeda, ditimbang dengan berat 8 gram dan diberikan air
dengan suhu 90C dengan volume 150ml
b) Selanjutnya kopi didiamkan selama 4 menit
c) Langkah diatas diberlakukan untuk keempat perlakuan
d) Proses cupping dilakukan dengan menilai 3 aspek yaitu : kesan rasa
(after taste), keasaman (Acidity), dan aroma/bau.

3. Metode Pengujian kafein dengan metode HPLC di Laboratorium
Chem-mix (Jacobs, 1962)
a) Biji (bean) kopi dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian
kadar kafein yang ada di setiap sampel
b) Biji (bean) kopi (sampel) dihaluskan dan ditimbang sebanyak 5
gram
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c) Serbuk kopi yang sudah ditimbang di tambahkan 1gram MgO dan
200 ml aquades
d) Sampel dipanaskan dengan pendinginana balik selama 2 jam,
kemudian encerkan volume menjadi 250 ml menggunakan labu
takar
e) 100 ml larutan sampel diambil dan ditambahkan 10 ml H2SO4
(Asam Sulfat) dengan perbandingan 1 : 9, kemudian larutan
digojod berkali-kali dengan menambahkan klorofrom masingmasingg 10ml, 15 ml, 20 ml, dan 25 ml.
f)

Lalu larutan KOH 1 % ditambahkan sebanyak 5ml, kemudian
dibilas dengan menggunakan klorofrom yang mengikat.

g) Setelah itu akan terbentuk 2 lapisan, lapisan bawah merupakan
larutan klorofrom yang mengikat kafein dan lapisan yang berada
diatas merupakan air dan bahan lainnya.
h) Lapisan bawah yang tadi ditampung dan kemudian dipanaskan
dalam oven dengan suhu 100C hingga beratnya konstan
Kadar Kafein =

berat kafein x faktor pengenceran
gram sampel

x 100 %

F. Metode Analisis Data
Analisis data dari Penelitian ini menggunakan desain faktorial, dimana
dalam penelitian ini faktor yang digunakan yaitu suhu dan waktu. Suhu
dan waktu yang digunakan mulai dari suhu dan waktu yang tinggi sampai
suhu dan waktu yang rendah. Semua dilakukan dengan melakukan
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pengulangan sebanyak 2 kali setiap perlakuannya. Kemudian variabel
yang adakan di lihat yaituu kadar kafein dari biji kopi yang sudah
disangrai dengan 2 perlakuan.
Tabel 3.1. Perlakuan
Suhu / Waktu
250 C
195C

12 menit
Profil Kopi A
Profil Kopi C

7 menit
Profil Kopi B
Profil Kopi D

Uji desain faktorial akan memberikan interaksi dari dua faktor atau lebih,
pada penelitian diatas menggunakan dua faktor yaitu suhu dan waktu. Dimana
dari kedua faktor ini nanti akan mendapatkan titik potong yang digunakan untuk
mendapatkan area optimum dari waktu dan suhu untuk proses penyangraian kopi
serta kadar kafein yang optimal untuk konsumsi. Interaksi dari dua faktor ini
menggunakan rumus :
Y = Bo+B1X1+B2X2+B12X1X2
Rumus ini digunakan untu mendapatkan persamaan dalam pembuatan
grafik.dan sebelum mendapatkan nilai y, maka menggunakan rumus :
𝑦 − 𝑦1
x − x1
=
𝑦2 − 𝑦1 𝑥1 − 𝑥2
Keterangan Y1 = suhu
Y2 = waktu
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL

Penelitian yang dilakukan mengunakan jenis Kopi Arabika (Coffea
arabica) kurtivar Kartika dan Lini S 795. Selama proses pengambilan data penulis
melakukan proses pemilihan atau sortasi terhadap biji (bean) kopi yang mulai
tidak bagus fisiknya (tidak berlubang, membelah dengan bagus). Biji kopi yang
tidak dapat membelah dengan bagus dikatakan dengan biji kopi lanang. Biji kopi
lanang ini termasuk dalam biji kopi yang membelah dengan tidak sempurna dan
bentuknya masih setengah bulat bisa dikatakan tidak sesuai dengan standar dari
Specialty Coffee Association of America (SCAA). Standar SCAA adalah standar
internasional yang digunakan utuk melakukan standarisasi terhadap biji (bean)
kopi.
biji kopi digunakan untuk 4 perlakuan. Perlakuan biji kopi A
menggunakan suhu penyangraian 250°C dengan waktu 12 menit. Perlakuan biji
kopi B menggunakan suhu penyangraian 250°C dengan waktu 7 menit. Perlakuan
biji kopi C menggunakan suhu 195°C dengan waktu 12 menit, dan untuk
perlakuan biji kopi D menggunakan suhu 195°C dengan waktu 7 menit. Biji kopi
yang sudah disangrai dengan perlakuan yang sudah ditentukan, selanjutnya
didiamkan selama 5-7 hari yang diletakkan diwadah tertutup dan tidak terkena
sinar matahari. Hal ini dilakukan supaya biji kopi tadi mengeluarkan aroma khas
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dan tidak rusak selama proses pendiaman. Setelah dilakukan pendiaman dilakukan
penyeduhan cita rasa pada biji kopi.
Proses penyeduhan cita rasa mempunyai standar yang terdapat dalam
standar SCAA. Standar untuk uji cita rasa meliputi Fragrance/Aroma, Flavor,
After taste, Acidity, Body, Balance, Sweetness, Clean cup, Uniformity, Overall,
dan defects. Uji cita rasa ini dilakukan untuk menilai uji cita rasa kopi dari para
panelis mengenai persepsi mereka tentang sampel biji kopi yang sudah diberikan
perlakuan sesuai dengan pemahaman kualiatas dari standar SCAA tersebut.Uji cita
rasa ini dilakukan juga untuk menentukan perbedaan sensori, menggambarkan
rasa yang dihasilkan oleh sampel. Uji cita rasa yang dilakukan penalis untuk uji
penyeduhan cita rasa kopi hanya 3 kriteria, yaitu Aroma atau bau, Kesan rasa
(After taste) dan Keasaman (Acidity).
Aroma atau bau biji kopi memiliki aroma yang begitu khas untuk para
penikmat kopi yang sesungguhnya dan bila melihat kedalam proses penyeduhan
cita rasa sendiri ada begitu banyak macam aroma khas yang dikeluarkan oleh biji
kopi yang sudah disangrai atau dipanggang, dan aroma ini juga untuk satu orang
dengan lainnya memiliki penerjemahan yang berbeda-beda pula, seperti yang
berada dalam lingkaran taste kopi. Selanjutnya kesan rasa (After taste), yang
dimaksud disini adalah kesan rasa yang dimiliki dari kopi saat pertama masuk
kedalam mulut dan saat proses penelanannya, apakah ada rasa yang tinggal
dipangkal lidah saat mencicipi, sedikit menyangkut ditenggorokkan atau saat
mencicipinya tidak ada yang tinggal atau bisa dikatakan clean (bersih) seperti
tidak sedang minum kopi. Kemudian uji yang terakhir adalah (Acidity) tingkat
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keasaman kopi. Tingkat keasaman kopi yang dihasilkan juga berbeda mulai dari
rendah, medium dan tinggi. Tingkat keasaman ini dapat dirasakan juga
ketikamencicipi kopi, rasa yang didapat biasanya langsung dapat terurai atau yang
biasa kita katakan kerja sama antara hidung dan lidah, dimana hidung untuk
membaui dan lidah digunakan untuk mengetahui rasa dari aroma yang sudah
terhirup oleh hidung.

Hasil A

Gambar 4.1. Hasil Perlakuan Suhu 250ºC waktu 12 menit
(sumber : dokumentasi pribadi)
Sebelum melakukan perhitugan, setiap perlakuan yang diberikan kepada
masing-masing kopi dicoba mulai dari biji sangrai dan yang sudah diseduh. Untuk
kode A, 5 panelis memberikan nilai yang berbeda-beda dari setiap 3 kriteria yang
dicoba dan untuk total rata-rata skor 21,2 didapat setelah dilakukan uji cita rasa
untuk biji kopi A. Biji kopi yang sudah disangrai dengan perlakuan 250C dan
waktu 12 menit menghasilkan warna hitam dan terjadi first crack (pecahan
pertama) saat penyangraian biji kopi pada suhu 195/215 pada menit ke 8. Untuk
biji kopi yang belum dihaluskan memiliki aroma manis seperti gula
karamel.Pengujian cita rasa biji kopi dengan kode kopi A, memiliki rasa yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

pahit dan sedikit asam serta saat ditelan sedikit lengket dibagian pangkal
tenggorokkan.

Hasil B
Gambar 4.2. Hasil Perlakuan Suhu 250ºC waktu 7 menit
(sumber : dokumentasi pribadi)
Biji kopi dengan kode B disangrai dengan suhu 250C dengan waktu 7
menit memiliki warna yang sedikit kuning kecoklatan. Aroma yang ditimbulkan
setelah beberapa hari didiamkan adalah bau kacang. Proses penyeduhan uji cita
rasa, aroma kacang sedikit menghilang dan rasa yang dihasilkan memiliki rasa
tawar dan tidak lengket seperti yang terjadi pada perlakuan A. Uji penyeduhan
cita rasa dengan para panelis kode B mendapatkan total skor rerata 16,3. Hasil uji
cita rasa yang dilakukan oleh panelis mendapatkan bahwa panelis tidak menyukai
aroma serta rasa dari kopi yang berkode B karena telah memiliki pengetahuan
standar kopi yang enak. Kopi B yang dikeluarkan dari tempat sangrai
memilikiprofil warna penyangraian cinamon pada menit ke 6 dan belum mencapai
tahapan pecahan pertama.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

Hasil C
Gambar 4.3. Hasil Perlakuan Suhu 195ºC waktu 12 menit
(sumber : dokumentasi pribadi)
Selanjutnya kopi kode C disangrai dengan menggunakan suhu 195C
dengan watu 12 menit. Selama proses penyangraian kopi sudah mencapai dalam
tahapan second crack atau crak terakhir, untuk warna biji kopi yang dihasilkan
yaitu berwarna hitam lebih pekat dan seperti berbau hangus atau gosong, dan saat
uji penyeduhan cita rasa, aroma yang dikeluarkan seperti bau gosong ada aroma
manis seperti gula karamel dan waktu di minum rasa yang pahit dan saat ditelan
lengket atau seperti melekat dibagian pangkal lidah. Dan untuk rerata total dari
penilaian yang diberikan panelis yaitu 20,1.
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Hasil D
Gambar 4.4. Hasil Perlakuan Suhu 195ºC waktu 7 menit
(sumber: dokumentasi pribadi)
Biji kopi D adalah biji kopi terakhir yang disangrai, untuk waktu yang
digunakan 7 menit dengan suhu 195C. Warna kopi D tidak seperti warna kopi B.
Warna kopi D setelah penyangraian menghasilkan warna kekuningan dan seperti
warna hijau pucat. Aroma kopi D yang dihasilkan setelah proses penyangraian
beraroma kacang mentah. Proses uji penyeduhan cita rasa pada kopi kode D juga
menghasilkan rasa yang sedikit pahit dan rasanya seperti jamu yang tidak jadi,
selain itu juga ada rasa yang tertinggal dipangkal lidah.
A. Hasil
1) Uji Penyeduhan Cita Rasa
Penyeduhan cita rasa kopi dilakukan dengan menggunakan takaran
bubuk kopi arabika yang sudah digiling dan kemudian ditimbang
seberat 8gr dengan air 150 ml dan suhu air yangdigunakan 90C. Uji
penyeduhan cita rasa ini dilakukan oleh 5 orang panelis yang nantinya
akan menilai 4 sampel kopi. Berikut grafik yang didapat setelah
melakukan uji cita rasa kopi arabika:
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Grafik 4.1. Efek hasil analisa uji cita rasa kopi

Untuk grafik diatas didapatkan data rerata setiap kode pada kopi
memiliki hasil yang tidak jauh berbeda, untuk Kode A rerata 21,2
Kode B menghasilkan rerata 16,3 Kode C 20,1 dan untuk Kode D
mendapatkan rerata 16,6. Dari grafik yang sudah ditunjukkan diatas,
ternyata untuk keadaan waktu dan suhu yang sudah ditentukan selama
proses cupping tidak memiliki interaksi. Hal ini terlihat dari tidak
bersinggungannya garis antara suhu rendah ketinggi dan dari suhu
tinggi kerendah. Dan menurut panelis kopi yang dibuat atau dihasilkan
dalam proses pemanggang dengan waktu yang sudah ditentukan belum
begitu menghasilkan rasa yang memuaskan. Hal ini terlihat dari
beberapa panelis yang memberikan nilai 0 pada saat uji penyeduhan
cita rasa kopi. Dan nilai 0 yang mereka berikan karena untuk kriteria
dari After taste (kesan rasa) menurut panelis tidak sesuai dengan
harapannya.
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Uji cita rasa pada kopi juga dilakukan dengan uji organoleptik
pada seduhan biji kopi. Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui
nilai yang diberikan oleh panelis untuk mengetahui kesukaan para
panelis terhadap aroma dan rasa yang dihasilkan setelah proses
penyangraian. Uji organoleptik ini menggunakan indra perasa yaitu
lidah, selain iu juga uji organoleptik ini menggunakan hidung sebagai
indera pembau untuk membaui aroma yang dihasilkan oleh biji kopi
sebelum diseduh.
Uji organoleptik yang dilakukan untuk menilai cita rasa kopi yang
disediakan yaitu berupa aroma/bau, kesan rasa (after taste),
keasamman (Acidity). Berikut adalah hasil dari uji organoleptik yang
sudah dilakukan oleh para panelis:
a) Aroma/Bau

Grafik 4.2. Aroma/bau Kopi Arabika
Keterangan:
A : perlakuan kopi suhu 250C waktu 12 menit
B : perlakuan kopi suhu 250C waktu 7 menit
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C : perlakuan kopi suhu 195C waktu 12 menit
D : perlakuan kopi suhu 195C waktu 7 menit

Kopi yang paling disenangi oleh panelis untuk kriteria dari
Aroma/Bau adalah kopi dengan perlakuan A dan C. Sedangkan
untuk perlakuan B aroma/bau khas biji kopi tidak begitu disukai
dan terlihat nilai rerata yang dihasilkan yaitu 5,6.

b) Kesan Rasa yang tertinggal (After taste)

Grafik 4.3. Kesan rasa Kopi Arabika

Keterangan:
A : perlakuan kopi suhu 250C waktu 12 menit
B : perlakuan kopi suhu 250C waktu 7 menit
C : perlakuan kopi suhu 195C waktu 12 menit
D : perlakuan kopi suhu 195C waktu 7 menit
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Untuk kesan rasa yang dipilih oleh panelis adalah kopi yang diberi
perlakuan A, terlihat pada grafik nilai yangdihasilkan oleh kopi
kode A yaitu 7,1 dan untuk kopi yang memiliki rasa yang kurang
disukai oleh paara panelis yaitu kopi kode B dengan nilai 5,2.

c) Keasaman (Acidity)

Grafik 4.4. Keasaman Kopi Arabika
Keterangan:
A : perlakuan kopi suhu 250C waktu 12 menit
B : perlakuan kopi suhu 250C waktu 7 menit
C : perlakuan kopi suhu 195C waktu 12 menit
D : perlakuan kopi suhu 195C waktu 7 menit

Rasa asam yang dihasilkan oleh kopi arabika untuk setiap
perlakuannya memiliki tingkat keasaman yang berbeda, dan
terlihat kode C dan kode B emiliki kadar keasaman yang cukup
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tinggi yaitu 7,3 dan 7,2. Sedangkan kode D hanya memiliki tingkat
keasaman 5,2.

2) Uji Kadar Kafein
Tabel 4.1. Perhitungan hasil kafein
Anilisis Kafein

Kode
Perlakuan

U1

U2

U3

A
B
C
D

1,54%
0,81%
1,85%
1,67%

1,70%
0,61%
1,72%
1,77%

1,57%
0,69%
1,69%
1,67%

Ratarata
1,60%
0,70%
1,75%
1,70%

Dari tabel diatas didapatkan grafik efek hasil pengukuran kadar
kafein, sebagai berikut:

Grafik 4.5. Efek hasil pengukuran kadar kafein

Grafik yang ditampilkan diatas menunjukkan bahwa untuk hasil
dari perhitungan kafein yang sudah dilakukan ternyata terdapat titik
potong yang berada di garis efek level rendah, dengan nilai persamaan
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kafein y= 0,0015x+0,0145. Dari tabel yang analisis efek kadar kafein
menunjukkan perbedaan hasil kadar kafein. Untuk kopi kode A dan B
menghasilkan kadar kafein yang sedikit lebih rendah dari kopi kode C
dan D. Perbedaan kadar kafein ini kemungkinan disebabkan karena
suhu yang digunakan untuk penyangraian biji kopi Adan B lebih tinggi
dari suhu kopi kode C dan D. Frekuensi penggunaan alat penyangraian
kemungkinan dapat juga mempengaruhi, karena semakin sering alat
yang digunakan otomatis suhu yang digunakan terakhir memiliki panas
dalam drumnya semakin cepat penyesuaiannya. Tetapi untuk
penggunaan alat penyangraian pertama (kopi A) harus menyesuaikan
dengan sedikit lebih lama. Terjadi interaksinya dari kedua grafik level
diatas menjadikan prediksi nilai kafein untuk optimasi menjadi lebih
level waktu dan suhunya.

3) Penyusutan Berat Biji
Biji kopi yang sudah diberikan perlakuan mengalami penyusutan
berat biji kopi. Tetapi untuk ukuran pada biji kopi menjadi lebih besar
dari ukuran biji kopi yang belum di sangrai. Penyusutan berat biji kopi
terlihat dari berat awal biji kopi sebelum disangrai, berat biji kopi yang
dipakai untuk percobaan seberat 1 kg. Dan setelah melewati proses
penyangraian biji kopi mengalami penyusutan sebanyak 0,13% untuk
kopi perlakuan A, perlakuan B mengalami penyusutan 0,06%,
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perlakuan C 0,13%, dan untuk perlakuan D biji kopi mengalami
penyusutan sebanyak 0,04%

Grafik 4.6. Efek hasil penyusutan berat biji

Grafik diatas menunjukkan bahwa tidak ada interaksi yang terjadi
dalam penyusutan berat biji antara faktor suhu dan waktu
penyangraian dalam level yang diteliti. Hal ini terlihat bahwa tidak
adanya garis potong antara kedua garis grafik yang ada. Penyusutan
berat biji yang terjadi pada biji kopi selama penyangraian memiliki
hasil penyusutan yang berbeda antar perlakuan. Untuk penyusutan biji
kopi A dan C dengan waktu roasting selama 12 menit menghasilkan
penyusutan biji kopi 13%. Untuk kopi B mengalami penyusutan biji
0,06% dan untuk kopi D mengalami penyusutan 0,04%. Penyusutan
berat pada biji kopi terlihat dari penimbangan biji kopi setelah
penyangraian.

Penyusutan yang

berbeda-beda pada biji kopi

disebabkan karena lama waktu untuk penyangraian yang berbeda dan
suhu drum yang digunakan pada saat penyangraian tidak stabil.
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B. Hasil Analisis Faktorial
1) Analisis Faktorial Uji Cita Rasa
Uji cita rasa dianalisis menggunakan desain faktorial. Bersamaan
faktorial yang didapat y=18,55+3,67X1-0,273X2-128,00809X1X2. Y
adalah nilai rata-rata dari hasil uji cita rasa kopi, X1sebagai waktu dan
X2 sebagai suhu, kemudian X1X2 adalah interaksi antara waktu dan

suhu. Persamaan tersebut akan digunakan untuk menentukan cita rasa
kopi yang optimum.

Dari kedua

faktor (Suhu dan

Waktu

penyangraian) yang digunakan tidak secara signifikan mempengaruhi
cita rasa kopi. Hal yang mempengaruhi tingkat kesukaancita rasa dari
kopi tergantung dari tingkat kesukaan seorang panelis. Grafik uji cita
rasa kopi memperlihatkan bahwa semakin lama waktu dan suhu
penyangraian biji kopi menghasilkan cita rasa yang tidak disukai oleh
panelis.

2) Analisis Kadar Kafein
Analisis kadar kafein pada kopi di uji dengan desain faktorial dan
mendapatkan persamaan y = 1,44 - 22,5X1 -0,445X2 + 35,6595 +
1,00125X1X2, sama seperti uji cita rasa pada kopi X1 sebagai waktu, X2
sebagai suhu dan X1X2 adalah interaksi suhu dan waktu penyangraian
pada kadar kafein pada kopi. Grafik analisis kadar kafein terlihat
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bahwa semakin lama suhu dan waktu penyangraian maka kadar kafein
yang berada didalam kopi semakin sedikit.
3) Analisis Penyusutan Berat Biji Kopi
Perhitungn persamaan yang digunakan untuk penyusutan biji kopi
sama dengan perhitungan pada analisis kadar kafein dan uji cita rasa
kopi, dan mendapatkan persamaan y = 0,09 + 0,778X1 +1,286x2 +
0,008 + 1,000508x1x2. Grafik penyusutan berat biji kopi dapat terlihat
bahwa biji kopi mengalami penyusutan berat biji yang sangat banyak
tetapi untuk ukuran biji kopi, menjadi seikit lebih besar.

C. Pembahasan
1) Uji Cita Rasa
Uji organoleptik juga dilakukan dengan mmelibatkan beberapa 10
orang yang menjadi panelis dalam penilaian uji organoleptik, 7 orang
yang menjadi panelis merupakan panelis yang beberapa diantaranya
bersertifikat dalam penilaian kopi dan 3 lainnya adalah masyarakat
awam dan tidak begitu menyukai kopi.
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Kopi A

Kopi B

Kopi C

Kopi D

Gambar 4.5. Sampel kopi yang diuji organoleptik
(Sumber :dokumentasi pribadi)

a)

Aroma
Berdasarkan uji organoleptik yang dilakukan pada kopi

arabika, terlihat bahwa setap perlakuan yang diberikan kepada 1 kg
biji kopi dengan suhu dan waktu yang berbeda juga menghasilkan
warna biji kopi serta warna seduhan air kopi juga berbeda. Kopi A dan
C memiliki warna yang lebih gelap (hitam) dibandingkan dengan kopi
B dan kopi D. Selain itu juga untuk aroma yang dihasilkan oleh kopi
A dan kopi C beraroma seperti terbakar dan sedikit berbau pahit serta
manis. Selain itu, biji kopi sudah mengeluarkan sedikit minyak.
Sedangkan untuk kopi B dan D belum mengeluarkan minyak serta
aroma yang ditimbulkan dari kopi B dan D juga sedikit berbeda, untuk
aroma kopi lebih berbau aroma seperti kacang yang mentah dan biji
kopi belum memasuki pecahan biji pertama (first crack), begitu juga
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sebaliknya dengan biji kopi B belum memasuki pecahan biji kopi
pertama tetapi warna yang hasilkan selama proses penyangraian lebih
kuning pekat dan aroma yang dihasilkan aroma kacangnya lebih
seperti kacang yang digoreng. Aroma antara biji kopi yang belum
diseduh dan bau kopi yang sudah diseduh tidak begitu berbeda aroma
yang dihasilkan. Perlakuan yang diberikan seperti suhu dan waktu
penyangraian akan mempengaruhi aroma atau bau yang dihasilkan.
Misalkan mulai dari bau asap (smoke), bau tanah (earthy) dan masih
banyak lagi (Coffeeland Indonesia, 2017)
Melihat dari penilaian yang dilakukan panelis, untuk perlakuan
yang diberikan kepada kopi panelis lebih menyukai kopi dengan kode
A dan C, dan juga panelis yang sudah mencoba hasil kopi
penyangraian terakhir, para panelis menyukai untuk segi aroma yang
di hasilkan. Hasil akhir yang di dapatkan dari data panelis, perbedaan
kesukaan dari kedua kode kopi tersebut hanya sedikit sekali. Panelis
lebih menyukai aroma dari kopi kode A.
b)

Kesan rasa

Kesan rasa yang dihasilkan oleh setiap perlakuan yang diberikan
pada kopi untuk setiap perlakuan dengan warna yang berbeda juga
menghasilkan rasa asam dan rasa lainnya yang di terjemahkan oleh
indera perasa khususnya lidah saat mencicipi seduhan kopi yang
sudah disediakan.

Untuk kesan rasa yang dihasilkan pada setiap

perlakuannya juga berbeda-beda. Kesan rasa disini yang dimaksud
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berupa rasa kopi saat akan dicicipi tertinggal di pangkal lidah atau
tidak. Untuk uji organoleptik kesan rasa yang dihasilkan dari biji kopi
dengan beberapa perlakuan para panelis lebih memilih kopi dengan
kode A yaitu dengan rata-rata 7,1. Sedangkan untuk lainnya kode kopi
B, C dan D panelis menilai bahwa rasa kopi yang sudah dicicipi masih
meninggalkan rasa dibagian pangkal lidah. Kesan rasa yang
ditinggalkan yaitu rasa pahit atau rasa lainnya. Bukan bearti bahwa
kopi kode A tidak memiliki rasa pahit, kode A memiliki rasa pahit
tetapi rasa pahit nya tidak terlalu lengket dipangkal lidah, tidak seperti
kode B, C, dan D rasa pahitnya masih lengket dipangkal lidah.

c)

Keasaman

Cita rasa yang dihasilkan oleh kopi tidak hanya rasa pahit ataupun
rasa lain yang ditimbulkan ketika mencicipi kopi. Tetapi ada rasa
asam yang dihasilkan dari seduhan kopi yang dicicipi. Dari rasa asam
yang dihasilkan oleh kopi yang diseduh, ada kriteria rasa asam yang
enak dan rasa asam yang tidak enak. Keasaman rasa asam yang enak
diatas berupa rasa asam yang seperti rasa mangga, rasa lemon, jeruk,
tomat, anggur, dan masih banyak lainnya. Uji organoleptik untuk
keasaman (acidity) panelis memilih kopi dengan kode perlakuan C
untuk rasa asam yang tinggi yaitu 7,3 kemudian disusul dengan kode
A dengan tingkat keasaman tinggi yaitu 7,2. Kode A dan kode C
merupakan rasa asam yang enak. Sedangkan untuk kode B dan kode C
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termasuk kedalam tingkat keasaman yan tidak begitu enak karena nilai
keasaman yang didapat bernilai 5,5 dan 5,2.
Kriteria yang digunakan untuk penilaian pada keempat perlakuan
kopi yang cukup disukai oleh panelis adalah kopi dengan perlakuan 12
menit dengan suhu 250C. Sedangkan kopi dengan perlakuan suhu
195C dengan waktu penyangraian 7 menit adalah kopi yang tidak
begitu disukai oleh panelis. Proses penyangraian yang terjadi pad kopi
kode D sepenuhnya tidak terjadi dengan sempurna, karena saat
penyanraian belum sampai pada pecahan biji kopi pertama (first
crack). Hal ini bermaksud supaya biji kopi yang disangrai megembang
dan uap air yang ada didalam biji kopi menguap dan hanya tinggal
sedikit uap air didalam biji kopi yang akan di konsumsi. Menurut
Sampo,Latvakangas (2017) proses pemecahan biji selama proses
penyangraian akan mempengaruhi rasa dan aroma yang dihasilkan
kopi saat akan di konsumsi. Kopi dengan kode B dan D termasuk
dalam kopi yang tidak begitu disukai oleh panelis karena kopi dengan
kedua perlakuan ini belum mengalami pemecahan biji yang sempurna
selama penyangraian .

2) Kadar Kafein
Kadar kafein pada kopi memiliki tingkat kadar yang berbeda. Hal
ini terlihat dari hasil kadar kafein setelah dilakukan pengujian
dilaboratorium. Penyangraian biji kopi menggunakan suhu 250°C dan
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195°C dan suhu yang digunakan melebihi titik didik dan juga
mendidihnya kafein biji kopi tersebut. Semakin lama waktu
penyangraian dan suhu penyangraian, memberikan efek kadar kafein
yang ada pada kopi semakin kecil atau sedikit.Hal ini sama seperti
sifat kimia kafein, dimana kafein akan meleleh pada suhu 236°C dan
mendidih pada suhu 178°C di atmosfer (Mumin, dkk., 2006)

3) Penyusutan Berat Biji Kopi
Biji kopi yang diberikan perlakuan berupa penyangraian akan
membuat biji kopi mengalami penyusutan berat biji kopi. Biji kopi
juga mengalami penambahan ukuran volume biji kopi. Penyusutan
berat biji terjadi karena adanya proses penyangraian yang membuat
biji kopi mengeluarkan uap air atau kandungan lain yang mudah
menguap dalam biji kopi. Biji kopi menjadi mengembang selama
proses penyangraian. Penyusutan berat biji kopi pada setiap perlakuan
memiliki perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Penyusutan berat
biji kopi setiap perlakuan berbeda-beda semakin cepat waktu proses
penyangraian menyebabkan biji tidak mengembang menjadi sempurna
sehingga berpengaruh pada penyusutan berat biji kopi.
Biji kopi mengalami penguapan selama proses penyangraian.
Menurut Nugroho (2009) perubahan kadar air kopi terhadap waktu
terlihat

bahwa

kadar

air

kopi

akan

semakin

berkurang

denganbertambahnya waktu. Perubahan kadar air yang terjadi selama
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peyangraian mengakibatkan terjadinya perubahan berat kopi hasil
penyangraian.

D. Pembahasan Optimasi Kadar kafein, Penyusutan Berat, dan Perolehan
Skor
Optimasi digunakan untuk melihat efek-efek yang didapat menjadi
faktor untuk mendapatkan interaksi yang akan digunakan untuk
mendapatkan keefisiensian yang maksimum. Faktor yang digunakan
dalam

desain

faktorial

memiliki

faktor-faktor

yang

bervariasi.

(Sanfoord,1997)
Faktor yang digunakan untuk optimasi dalam kopi ini yaitu berupa
suhu (X1) dan waktu sebagai (X2), Bo adala nilai hasil rata-rata ataupun
ulangan. Rumus yang dipakai untuk perhitungan desain faktorial : Y = Bo
+ B1X1 + B2X2 + B12X1X2. Dari perhitungan desain faktorial menggunakan
data skoring, data penyusutan biji dan data kafein untuk mendapatkan
suhu dan waktu yang akan digunakan untuk optimasi dari biji kopi yang
dapat diterima masyarakat. Berikut hasilnya :
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Grafik 4.7. Hasil optimasi berdasarkan data pengukuran
Grafik diatas menunjukkan bahwa untuk nilai skoring dan
penyusutan memiliki titik potong sedangkan untuk penyusutan biji tidak
mengalami begitu banyak perubahan. Penyusutan air yang terjadi selama
proses penyangraian tidaklah begitu banyak yang menguap dari biji kopi
yang masih mentah. Penyusutan biji kopi kode A dan B terjadi penyusutan
berat biji sebesar 0,13%, sedangkan untuk penyusutan biji kopi kode C
dan D hanya 0,6% dan 0,04%. Penyebab sedikitnya penyusutan biji kopi
kode B dan D bisa saja karena pengaruh waktu untuk penyangraian biji
dalam mesin penyangraian yang terjadi pada level rendah yaitu dengan
waktu 7 menit, sedangkan untuk suhu yang digunakan adalah 250 C dan
195C. Suhu dan waktu yang digunakan untuk penyangraian yang singkat
menyebabkan biji kopi menjadi tidak mengembang sempurna dan
penguapan zat-zat yang ada dalam biji belum maksimal. Hal ini
dikarenakan ketika biji kopi dimasukkan kedalam mesin penyangraian,
mesin akan kembali turun karena adanya bahan yang akan di sangrai dan
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naik kembali jika suhu antara bahan sudah mulai memanas atau
mengeluarkan uap air yang ada dalam biji. Oleh karena itu, biji kopi yang
terlalu cepat dikeluarkan dari mesin maka uap air yang ada dalam biji
tidak menguap semua.
Perhitungan dengan mengunakan persamaan faktorial yang dilakukan
menghasilkan ketiga grafik menghasilkan kesejajaran, sehingga dapat
dikatakan nilai prediksi optimasi untuk ketiga variabel dapat dilakukan
dalam penelitian ini yaitu dengan suhu penyangraian 225°C dan waktu
untuk penyangraian 14 menit.

Grafik 4.8. Persamaan optimasi untuk kafein penyusutan dan perolehan skor

Dari grafik ini terlihat bahwa ketiga variabel yang dipakai untuk
menentukan suhu dan waktu yang dapat digunakan untuk proses optimasi.
Tetapi pada ketiga variabel tidak sama sekali menunjukkan titik potong
dan ketiga variabel berada dalam satu garis yang berhimpitan sehingga
dapat disimpulkan bahwa suhu dan waktu yang ditentukan tidak
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mempengaruhi satu sama lainya. Sehingga suhu dan waktu yang
digunakan berada dalam skala yang bebas tidak terikat satu sama lainnya
untuk menghasilkan profil kopi yang diinginkan
Penentuan suhu dan waktu optimasi penyangraian menggunakan
nilai tengah dari rentang waktu dan suhu yang digunakan. Penggunaan
suhu dan waktu yang digunakan didapatkan hasil bahwa para panelis lebih
menyukai cita rasa kopi yang telah dioptimasi. Suhu yang digunakan
untuk optimasi 225 C dengan waktu 14 menit dan biji kopi sudah
mencapai pecahan biji kedua (second crack). Kadar kafein yang didapat
setelah dilakukan proses penyangraian optimasi adalah 1,78%. Kadar
kafein yang dihasilkan lebih dibandingkan dengan kadar kafein biji kopi
yang diberikan perlakuan. Penyebab dari hal ini mungkin waktu yang lama
untuk penyangraian biji, sehingga biji mengeluarkan uap air yang ada
dalam biji maksimal dan biji juga mengembang dengan sempurna. Uap air
yang berada dalam biji kopi arabika bisa dikatakan hampir sepenuhnya
menguap karena sebanyak 1% penyusutan yang terjadi pada biji arabika
dan juga pada keadaan ini biji kopi arabika mengeluarkan minyak pada
biji nya.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN
Hasil

penelitian

yang

sudah

dilakukan

dengan

judul

Optimasi

Penyangraian (Roasting) terhadap Kadar Kafein pada Jenis Kopi Arabika dengan
Pengendalian Suhu dan Waktu dapat

diimplementasikan dalam proses

pembelajaran Biologi khususnya untuk kelas VIII terutama Kompetensi Dasar
(KD) 3.6 semester 1 yaitu materi Zat Aditif dalam Makanan dan Zat Adiktif.
Berikut ini adalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan:
A. Kompetensi Inti
KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diei dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktuan, konseptual, dan
prosedural)

berdasarkan

rasa

ingin

tahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
KI.4.

Mengolah,

menyaji,

dan

menalar

dalam

ranah

konkret

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
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dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber
lainnya yang sama dalam sudut pandang/ teori.

B. Kompetensi Dasar
KD. 3.6. Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman,
zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan.
KD. 4.6. Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif
dan zat adiktif bagi kesehatan.

C. Indikator Pencapaian
3.6.1 Menjelaskan pengertian dari zat aditif dan zat adiktif
3.6.2 Mendiskusikan contoh makanan dan minuman yang memiliki
kandungan zat adiktif dan aditif dalam kehidupan sehari-hari.
3.6.3 Mengidentifikasi zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika
4.6.1 Menyajikan tulisan karya ilmiah mengenai dampak zat adiktif bukan
narkotika dan psikotropika
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan :
1. Suhu dan waktu optimal penyangraian untuk mendapatkan hasil kopi
yang disukai oleh penikmat kopi adalah 14 menit dengan suhu 225°C,
dengan skor hasil uji cita rasa 20,8 dan penyusutan biji kopi sebanyak
1%.
2. Kadar kafein yang dihasilkan pada proses penyangraian biji kopi
dengan suhu 225C dengan lama waktu 14 menit sebesar 1,7861 %.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adapun saran untuk peneliti
selanjutnya, yaitu :
1. Untuk pemilihan panelis, peneliti diharapkan memilih panelis yang
mengerti akan ciri khas atau cita rasa dari kopi untuk metode cupping
sebaiknya menggunakan panelis tersertifikasi sebagai panelis.
2. Dari hasil optimasi yang diketahui selama proses penyangraian
berpengaruh juga terhadap mesin yang digunakan, misalkan ada yang
membedakan untuk pengeluaran uap air sehingga bisa mendapatkan
rasa kopi yang pas untuk penikmatnya.
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3. Untuk penelitian yang selanjutnya diharapkan juga menggunakan kopi
spesies Robusta, melihat bahwa kopi robusta yang ada di Indonesia
yang masih menempati komoditas kopi terbanyak.
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Lampiran 1: Format Silabus Pembelajarn
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan
Kelas/Semmester
Mata Pelajaran
Materi
Alokasi Waktu

: SMP Negeri 1 Nanga Pinoh
: VIII/1
: IPA (Biologi)
: Zat Aditif dalam Makanan dan Zat Adiktif
: 5x 40 menit

Kompetensi Inti
KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong) santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI.4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, menguraikan, merangkai, modifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, manghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajarai di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pendang/teori.
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Kompetensi Dasar

3.6

Menjelaskan
berbagai zat aditif
dalam makanan
dan minuman, zat
adiktif, serta
dampaknya
terhadap
kesehatan

Materi Pokok
/Pembelajaran





Kegiatan
Pembelajaran

Mengamati :
- Melalui video yang
ditunjukkan
Zat adiktif
mengajak siswa
untuk mengetahui
Hubungan
kandungan apa saja
zat adiktif
yang ada didalam
dan zat
makanan/minuman
aditif
yang dikonsumsi
dengan
sehari-hari
kesehatan
- Melalui video yang
ddtampilkan siswa
dapat membedakan
mana zat aditif dan
mana yang zat
adiktif
Zat aditif

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Teknik

3.6.1
 Tes
Memahami
 Non tes
kandungan zat
yang ada dialam
makanan/minum
an yang
dikonsumsi
sehari-hari
3.6.2
Menyebutkan
perbedaan
anatara zat aditif
dan zat adiktif

3.6.3
Mengidentifikas
i dampak yang
Menanya
- Apa yang terjadi ditimbulakan
jika terlalu banyak oleh zat aditif
mengkonsumsi zat dan zat adiktif
aditif maupun zat
adiktif?
3.6.4
- Zat yang terkandung Menyebutkan
dalam kopi termasuk keuntungan

Penilaian
Bentuk
Instrumen

 Esai
 Tugas

Contoh
Instrumen

Alokasi
Waktu

1. Sebutkan 5 x 40
macammenit
macam
(5 JP)
jenis zat
aditif
yang ada
pada
makanan/
minumana
jawab: Zat
pengawet,
zat
pewarna,
zat
pemanis,
dan zat
penyedap
2. Sebutkan
perbedaan
antara zat
aditif dan
zat adikti!
Jawab: zat
aditf: zat

Sumber
Belajar

 Buku
pegangan
siswa
 Buku
biologi
kelas VIII
 Jurnal Zat
Adiktif
dan
Psikotropi
ka oleh
“Tuti
Maesaroh
dalam
academi
edu
 Video
 Gambar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok
/Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

kedalam zat adiktif
atau zat aditif?
- Apa keuntungan dari
zat
adiktif
khususnya kafein?
Mengumpulkan data
- Melakukan diskusi
kelompok
dengan
menggunakan jurnal
atau artikel yang
sudah dicari siswa
mengenai
kafein
pada kopi.
- Melakukan
praktikum zat adiktif
bukannarkotika
Mengasosiasi
- Mempresentasikan
hasil kerja LKS
kelompok didepan
kelas
mengenai
jurnal/artikel kopi
yang didapat

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

penggunaan zat
adiktif khusus
kafeis
dalam
kopi
3.6.5
Menjelaskan
kandungan
kafien yang ada
didalam kopi

Teknik

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

yang biasa
ditambaha
n kan
kedalam
makan/mi
numan,
sedangkan
zat adiktif
bukan
narkotika:
zat yang
dapat
menyebab
kan
ketagihan.
3. Sebutkan
salah satu
keuntunga
n dari
kafein
pada kopi!
Jawab :
kafein
dapat

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok
/Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Mengkomunikasikan
- Membuat
karya
ilmiah
mengenai
kafein
yang
terkandung dalam
kopo

4.6

Membuat karya
tulis
tentang
dampak
penyalahgunaan
zat aditif dan zat
adiktif
bagi
kesehatan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Teknik

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen

Alokasi
Waktu

digunakan
untuk
melawan
penyakit
Membuat
karya
ilmiah
dengan
tema
kafein
pada kopi
dari
jurnal/arti
kel yang
sudah
dicari
Yogyakarta,....... Maret 2018
Guru Mapel

Fransiska Yulia

Sumber
Belajar
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Lampiran 2: Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: IPA (BIOLOGI)

Kelas/Semester

: VIII/1

Materi

: Zat Aditif dan Zat Adiktif

Alokasi Waktu

: 5 x 40 menit

A. Kompetensi Inti
KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diei dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktuan, konseptual, dan
prosedural)

berdasarkan

rasa

ingin

tahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
KI.4.Mengolah,

menyaji,

dan

menalar

dalam

ranah

konkret

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber
lainnya yang sama dalam sudut pandang/ teori.
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B. Kompetensi Dasar
KD.3.6. Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat
adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan.
KD.4.6. Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif
dan zat adiktif bagi kesehatan.

C. Indikator
3.6.1 Menjelaskan pengertian zat adiktif dan zat aditif.
3.6.2 Mengelompokkan contoh makanan dan minuman yang memiliki
kandungan zat adiktif dan aditif dalam kehidupan sehari-hari.
3.6.3 Mengidentifikasi zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika.
3.6.4 Menyebutkan beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh zat adiktif.
4.6.1 Membuat poster mengenai dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi
kesehatan tubuh

D. Tujuan Pembelajaran
3.6.1.1 Siswa dapat menjelaskan pengertian dari zat adiktif dan zat aditif
melalui video yang ditampilkan dilayar.
3.6.1.2 Siswa dapat mengelompokkan zat adiktif dan zat aditif yang ada
di dalam makanan dan minuman melalui diskusi yang dilakukan
dengan teman kelompok.
3.6.3.3 Siswa dapat mengidentifikasi zat adiktif bukan narkotika dan
psikotropika melalui gambar dan video jenis makanan atau obatobat yang ditampilkan.
3.6.4.4 Siswa dapat menyebutkan beberapa penyakit yang ditimbulkan
oleh zat adiktif melalui mind map yang dibuat oleh siswa.
4.6.1.1 Siswa dapat membuat poster mengenai dampak penyalahgunaan
zat adiktif bagi kesehatan tubuh.
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E. Materi
Zat Aditif dan Zat Adiktif
Terlampir

F. Model, dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model Pembelajaran

: Jigsaw

Metode Pembelajaran

: Diskusi dan presentasi

G. Media, Alat dan Sumber Belajar
1) Media :
-

Lembar kerja siswa (LKS)

-

Lembar penilaian

-

Power point

-

Video

2) Alat/bahan:
-

Laptop

-

Spidol dan papan tulis

-

Kopi

3) Sumber belajar:
-

Zubaidah, Siti., Ssriyati Mahanal., Lia Yuliati., dan Darsono Sigit,
2014, Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VIII Semester 1,
Jakarta : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

-

Jurnal Zat Adiktif dan Psikotropika oleh “Maesaroh, Tuti” dalam
academi edu

-

Video penyalahgunaan narkoba
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H. Karakter Siswa yang diharapkan
-

Teliti

-

Kritis

-

Jujur

-

Kerjasama

-

Bertanggung jawab

I. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2 x 40 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa
- Guru memberi salam dan
berdoa
- Guru memeriksa kehadiran
siswa didalam kelas (Presensi)

Apersesi
- Guru menampilkan foto-foto
yang berkaitan dengan zat
adiktif dan zat aditif, kemudian
menanyakan kepada siswa
“siapa
yang
pernah
Pendahuluan
makan/minum makanan seperti
gambar ini?”
- Kira-kira kalian tahu tidak zat
apa saja yang terkandung yang
ada didalam makanan/minuman
tadi?
- Guru menyampaikan bagan
pembelajaran yang dipelajari
secara umum yaitu zat aditif
- Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran hari ini
-

Inti
-

Siswa mengamati video tentang
zat adiktif yang ada pada
makanan dan minuman yang
sehari-hari dikonsumsi
Guru meminta siswa untuk
bertanya ataupun memberikan
tanggapan mengenai video yang

Waktu

10 menit

60 menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa
sudah ditampilkan didepan.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Siswa dibagi menjadi beberapa
kelompok yang terdiri dari 3-4
anggota.
Siswa yang sudah berkumpul
dengan kelompok kemudian
dibagi lagi tugasnya untuk
mencari informasi mengenai
kerugian,
keuntungan,
kandungan yang ada dalam
kopi.
Masing-masing
siswa
mendapatkan peran sebagai
kelompok
ahli,
dimana
kelompok ahli akan berkumpul
bersama anggota lainnya yang
mendapatkan topik yang sama.
Siswa menggali informasi dari
Internet dan buku-buku yang
terpercaya untuk zat aditif
bukan
narkotika
dan
psikotropika.
Kelompok berdiskusi dengan
kelompok yang sama dengan
topik yang sudah didapat
kemudian
membahasnya
bersama kelompok tersebut
(kelompok ahli).
Siswa kembali ke kelompok
awal dan menjawab pertanyaan
yang sudah diberikan pada
kelompok awal
Siswa
membacakan
hasil
diskusi kelompok bersama
dengan kelompok awal didepan
kelas
Guru memberikan klarifikasi
untuk jawaban yang kurang
tepat
Guru memberikan apresiasi
untuk jawaban yang sudah
benar atau mendekati benar

Waktu
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa

Waktu

10 menit
Rangkuman
- Guru meminta kepada beberapa
siswa untuk merangkum apa
saja yang sudah didapat selama
pembelajaran
- Guru dan siswa bersama-sama
merangkum pelajaran hari ini

Penutup

Evaluasi
- Guru mengajukan beberapa
pertanyaan kepada siswa untu
melihat bagaimana pemahaman
siswa mengenai pembelajaran
yang sudah dilakukan
- Siswa juga boleh mengajukan
pertanyan jika materi yang
dipelajari belum jelas
Refleksi
-

Guru meminta siswa untuk
mengungkapkan perasaan atau
manfaat selama memepelajari
pelajaran zat aditif

Tindak lanjut
- Guru
memberikan
tugas
membaca artikel atau jurnal
yang berkaitan dengan Zat
adiktif terutama yang berkaitan
dengan kafein yang terdapat
pada kopi.
Pertemuan II (3 x 40 menit)
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa
- Guru memberikan salam dan
doa
- Guru memeriksa kehadiran dan
kesiapan siswa
Pendahuluan

Apersepsi
- Guru memberikan pertanyaan
kepada
siswa
“dari
jurnal/artikel yang sudah kalian
baca kira-kira dampak positif

Waktu

10 menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa
dari kafein yang ada didalam
kopi apa?
Apakah ada dampak yang
ditimbulkan ketika sesorang
kecanduan dengan kafein yang
ada dalam biji kopi?
- Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran hari ini
-

-

-

Inti
-

-

-

-

Penutup

Waktu

Siswa mengamati video zat
adiktif bukan narkotika dan
psikotropika yang ada di depan
kelas
Guru menanyakan apakah
keuntungan atau kerugian dari
video yang sudah ditampilkan
Siswa dibagi menjadi 3-4
orang dalam kelompok
Setiap siswa mendapatkan
tugas masing-masing untuk
mengumpulkan informasi yang
sudah
ditentukan
dalam
kelompok berupa dampak bagi
ekonomi, sosial dan kesehatan.

95 menit

Siswa kembali ke kelompok
awal dan membahas apa saja
yang sudah didapat dalam
kelompok ahli.
Siswa membuat mind map apa
yang sudah didapat dari
kelompok ahli
Siswa
bersama kelompok
mengumpulkan hasil yang
sudah dibuat dalam mind map
Siswa
bersama kelompok
mempresentasikan secara lisan
hasil yang sudah didapat

Rangkuman
- Guru dan siswa bersama-sama
merangkum
materi/diskusi
yang sudah dipelajari hari ini

15 menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa
Evaluasi
- Guru mengajukan pertanyan
mengenai zat adiktif dan
dampaknya dari pelajaran yang
sudah dipelajari
Refleksi
-

Guru meminta beberapa siswa
mengungkapkan perasaannya
selama pelajaran berlangsung

Tindak lanjut
- Siswa diminta untuk membuat
poster mengenai zat adiktif
bukan narkotika khususnya
kopi
dengan
batas
pengumpulan
1
minggu
bersama kelompok yang sudah
ditentukan

Waktu
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Lampiran 3: Lembar Kerja Siswa 1
Lembar Kerja Siswa untuk Diskusi
Pertemuan 1
Nama kelompok : 1.
2.
3.
4.
5.
A. Judul : Zat aditif dan Zat adiktif
B. Tujuan:
1. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari zat kafein dalam kopi
2. Mengetahui pengertian zat adiktif dan zat aditf
C. Cara Kerja:
1. Siswa membuat kelompok 4-5 orang
2. Siswa yang ada didalam kelompok dibagi tugas dengan topik yang berbeda.
3. Siswa berkumpul bersama dengan kelompok yag mendapatkan topik yang
sama dan kemudian membahas kedalam kelompok ahli
4. Siswa kembali kembali kedalam kelompok asal dan menjelaskan jawaban
yang sudah didapatkan selama didalam kelompok ahli
5. Siswa mempresentasikan didepan kelas

Topik diskusi:
1. Keuntungan dari Zat aditif bukan narkotika dan psikotropika terutama
kafein dalam kopi
2. Kerugian dari zat aditif bukan narkotika dan psikotropika berupa zat
kafein dalam kopi
3. Kandungan yang terkandung dalam biji kopi setelah dilakukan
penyangraian
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Lampiran 4: Lembar Kerja Siswa 2

Lembar Kerja Siswa untuk Diskusi
Pertemuan 2
Nama kelompok : 1.
2.
3.
4.
5.
A. Judul : Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika
B. Tujuan :
1. Dapat mengelompokkan makanan atau minuman yang memiliki zat adiktif
dan zat aditif
2. Mangetahui dampak positf dan negatif selama konsumsi zat aditif dan zat
adiktif.
C. Cara Kerja:
1.

Siswa membuat kelompok 4-5 orang

2.

Siswa yang ada didalam kelompok dibagi tugas dengan topik yang
berbeda.

3.

Siswa berkumpul bersama dengan kelompok yag mendapatkan topik yang
sama dan kemudian membahas kedalam kelompok ahli

4.

Siswa kembali kembali kedalam kelompok asal dan menjelaskan jawaban
yang sudah didapatkan selama didalam kelompok ahli

5.

Siswa mempresentasikan didepan kelas
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Topik diskusi
1.

Dampak zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika dalam bidang
ekonomi

2.

Dampak zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika dalam bidang sosial

3.

Dampak zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika dalam bidang
kesehatan
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Lampiran 4: Format Penilaian Kognitif
Instrument Penilaian Tes Tertulis
Indikator
3.6.1 Menjelaskan
pengertian dari zat
aditif dan zat adiktif
3.6.2Mengelompokkan
contoh makanan dan
minuman yang
memiliki kandungan
zat adiktif dan aditif
dalam kehidupan
sehari-hari
3.6.3 Mengidentifikasi
zat adiktif bukan
narkotika dan
psikotropika
3.6.4 Menyebutkan
beberapa penyakit yang
ditimbulkan oleh zat
adiktif

Bentuk
Soal

V

1

Esay

V

3

Esay

V

2

Esay

V

4

Esay

5

Esay

C2

V

Keterangan:
C1 : mengidentifikasi, menyebutkan
C2 : menjelaskan, mendiskusikan
C3 : menerapkan, menentukan
C4 : menganalisis
C5 : mengevaluasi
C6 : mencipta

Level Kognitif
C3 C4 C5

No.
Soal

C1

C6
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Penilaian kognitif dengan pertanyaan tertulis

Jenjang Pendidikan

: SMP Negeri 1

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Zat adiktif dan zat aditif

Kelas/Semester

: VIII / 1

Alokasi waktu

: 1 x 40 menit

Jumlah soal

: 5 essay

1. Jelaskan pengertian dari zat adiktif dan zat aditif? @20

2.
Kelompokkan gambar diatas berdasarkan jenis sifat zat adiktif!@10
3. kelompokkan bahan dibawah ini berdasarkan jenis-jenis zat aditif alami
dan buatan: asam cuka, asam sitrat, asam sorbat, daun pandan, wortel,
kunyit, tokoferol ! @30
4. Sebutkan 5 jenis penyakit dan gejala dari masing-masing penyakit jika
terlalu banyak mengkonsumsi zat aditif! @30
5. Akibat terlalu banyak mengkonsumsi kafein sebutkan dampaknya bagi
tubuh kita! @10
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Kunci Jawaban
Nomor soal

Skor

1

20

2

10

3

30

4

30

5

10

Jawaban
- Zat adiktif : zat-zat kimia yang dapat
menimbulkan kecanduan atau ketagihan
(adiksi) pada pemakainya
- Zat aditif : zat-zat yang ditambahkan pada
makanan selama proses produksi,
pengemasan atau penyimpanan untuk maksud
tertentu
Kopi : zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika
Ganja, sabu-sabu dan ekstasi : zat adiktif narkotika
Asam cuka: penyedap,
asam sorbat dan asam sitrat: pengawet,
daun pandan,wortel dan kunyit: pewarna alami,
Tokoferol : antioksidan.
1. Formalin : Kanker paru-paru, gangguan pada
alat pencernaan, penyakit jantung dan
merusak sistem saraf.
2. Boraks: Mual, muntah, diare, penyakit kulit,
kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak
dan hati.
3. Natamysin :Mual, muntah, tidak nafsu
makan, diare dan perlukaan kulit.
4. Nitrit dan Nitrat : Keracunan,
mempengaruhi kemampuan sel darah
membawa oksigen ke berbagai organ
tubuh, sulit bernapas, sakit kepala, anemia,
radang ginjal, dan muntah-muntah.
5. Kalsium Benzoate : Memicu terjadinya
serangan asma.
- Memicu Sakit Kepala
- Menyebabkan Gangguan Tidur
- Menyebabkan Gangguan Tidur
- Meningkatkan Tekanan Darah
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Rubrik Penilaian Kognitif
Nomor
Soal

1

Skor

Aspek

0
5
15

Tidak menjawab
Hanya menuliskan kembali pertanyaan
Jika hanya menjelaskan salah satunya saja
Menjawab keseluruhan dengan benar dan
lengkap
Tidak menjawab
Hanya mengelompokkan salah satu zat yang
dipakai
Mengelompokkan semua aspek dengan benar
Tidak menjawab
Hanya mengelompokkan tanpa menyebutkan
jenis zat
Mengelompokkan dan menyebutkan sebagian
Mengelompokkan semuanya dan menyebutkan
jenis zatnya.
Tidak menjawab
Hanya menyebutkan jenis penyakit
Menyebutkan beberapa jenis penyakit dan gelaja
yang ditimbulkan
Menjawab dan menyebutkan penyakit beserta
gejala yang ditimbulkan
Tidak menjawab
Menjawab dengan tepat dan jelas

20
0
2

5
10
0
10

3

15
30
0
10

4

20
30

5

0
10
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Rekapitulasi Penilaian Kognitif
Jenjang Pendidikan : SMP Negeri 1
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Zat adiktif dan zat aditif

Kelas/Semester

: VIII / 1

Alokasi waktu

: 1 x 40 menit

Jumlah soal

: 5 essay

No.

1
1
2
3
Dst
Skor total

Nilai =skor maksimal X 100

Total
Skor

Skor Butir Soal

Nama Siswa

2

3

4

5

Nilai
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Lampiran 5: Format Penilaian Afektif
Instrumen Penilaian
No
1
2
3
4
5

Nilai =

Aspek yang dinilai
Bertanggung jawab dalam masing-masing
tugas yang sudah diberikan
Bekerja sama dalam pembuatan mind map
atau poster
Keseriusan dalam pengerjaan tugas
Disiplin dalam pengumpulan mind map
ataupun poster
Mendengarkan teman kelompok ketika
berbicara
Jumlah
Total
Nilai Akhir

Total
5

Kriteria penilaian
20 = Kurang (K)
40 = Cukup (C)
60 = Baik (B)
80 = Sangat baik (SB)

20

Skor
40
60

80
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Rubrik Penilaian
No

1

2

3

4

5

Aspek
Bertanggung
jawab dalam
masing-masing
tugas yang sudah
diberikan

Kriteria
Tidak membantu mengerjakan 20
tugas
Membantu mengerjakan tetapi 40
tidak selesai
Membantu mengerjakan tugas 60
tetapi kurang serius
Mengerjakan tugas dengan baik 80
dan menyelesaikannya
Tidak berdiskusi dan tidak 20
terlihat kompak
Ada
beberapa
anggota 40
kelompok yang tidak ikut
Bekerja sama
berpartisipasi
dalam pembuatan
Terlihat sedikit kompak tetapi 60
mind map atau
tidak adanya koordinasi yang
poster
baik antar anggota kelompok
Menyelesaikan
permasalah 80
kelompok dengan berdiskusi
bersama
Tidak
serius
dalam 20
mengerjakan
tugas
dan
kelompok tidak kondusif sama
sekali
Mengerjakan
tugas
tetapi 40
Keseriusan dalam beberapa siswa terlihat hanya
pengerjaan tugas bermain
Sedikit serius mengerjakan 60
tugas tetapi masih bisa kondusif
Mengerjakan tugas dengan 80
serius
bersama
anggota
kelompok
Tidak mengumpulkan tugas 20
sama sekali
Mengumpulkan tugas sering 40
Disiplin dalam
terlambat
pengumpulan
mind map
Mengumpulkan tugas ada yang 60
ataupun poster
tepat waktu dan ada yang tidak
Mengumpulkan tugas tepat 80
waktu
Mendengarkan
Tidak mendengarkan anggota 20

Skor
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No

Nilai =

Aspek
teman kelompok
ketika berbicara

skor yang didapat
5

Kriteria
kelompok lain berbicara dan
hanya bermain
Bermain dengan anggota
40
kelompok tetapi masih bisa
memperhatikn dan
mendengarkan kelompok lain
Fokus siswa mudah teralihkan 60
tetapi masih mau menghargai
teman yang berbicara
Mendengarkan dan memberi 80
taggapan bila dirasa kurang
jelas

Skor
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Rekapitulasi Penilaian Afektif

No
1
2
3
4
Dst..

Nama
Siswa

Tanggung
jawab

Bekerja
sama

SkorAktivitas siswa
Keseriusan
Disiplin
pembuatan poster

Mendengarkan

Jumlah

Nilai Akhir
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Lampiran 6: Format Penilaian Psikomotorik
Instrumen Penilaian
Aspek yang dinilai
Tahapan
Deskripsi Kegiatan
Persiapan tema dan judul
Persiapan
Persiapan alat dan bahan
Keserasian tulisan dan
gambar
Hasil
Bahasa yang digunakan
Ketepatan waktu
pengumpulan
Jumlah
Total
Nilai Akhir

No.
1

2

20

Skor
40
60

80

Kriteria Penilaian :
20 = tidak baik
40 = kurang baik
60 = baik
80 = sangat baik
Nilai =

skor yang didapat
5

Rubrik Penilaian Psikomotorik
No

1

Tahapan

Persiapan

Deskripsi
kegiatan

Kriteria

Tidak mempersiapkan tema dan
judul
Menuliskan tema untuk poster
Persiapan tema
Menuliskan judul dan tema besar
atau judul (1)
poster tetapi belum tepat
Sudah menuliskan judul dan tema
poster yang akan dipakai (sudah

Skor
20
40
60
80
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No

2

Tahapan

Hasil

Deskripsi
kegiatan

Kriteria

Persiapan alat
dan bahan (2)

tepat)
Tidak menyiapkan alat dan bahan
untuk pembuatan poster
Sudah menyiapkan bahan untuk
pembuatan poster
Sudah mengumpulkan alat dan
bahan pembuatan poster tetapi
masih kurang lengkap
Alat dan bahan pembuatan postrer
sudah lengkap
Kontras gambar dan tulisan tidak
sesuai

Keserasian
gambar dan
tulisan (1)

Bahasa yang
digunakan (2)

Ketepatan
waktu
pengumpulan
(3)

Tulisan tidak sesuai dengan gambar
yang dipakai
Gambar dan tulisan poster terlihat
rapi
Kontras gambar dan tulisan sesuai
dan rapi
Bahasa yang digunakan tidak baik
dan benar, berbelit dan pesan tidak
tersampaikan
Bahasa yang digunakan berbelit
dan pesan tersampaikan
Bahasa yang digunakan tidak
berbelit dan pesan tersampaikan
Bahasa yang diginakan baik dan
benar serta pesan tersampaikan
Tidak mengumpulkan poster
Tugas dikumpulkan tidak tepat
waktu dan alasan yang digunakan
tidak masuk akal
Mengumpulkan terlambat dengan
alasan yang masuk akal
Mangumpulkan tugas dengan tepat
waktu

Skor

20
40
60
80
20
40
60
80
20
40
60
80
20
40

60
80
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Rekapitulasi Penilaian Psikomotorik
Jenjang Pendidikan

: SMP Negeri 1 Nanga Pinoh

Mata Pelajaran

: IPA (Biologi)

Materi

: Zat Adiktif bukan Narkotika dan Psikotropika

Kelas/Semester

: VIII/ I

Nama
Siswa

No

Kegiatan
Pesiapan
1
2

1

Hasil
2

Jumlah

Nilai
Akhir

3

1
2
3
4
Dst...

Penilaian Mind map
Aspek yang
dinilai

Skor
80

Isi

60
40
20
80

Bahasa

60
40
20

Keterangan
mencangkup semua materi, mudah dipahami,
jelas dan padat
jika 3 kriteria terpenuhi
jika hanya 2 kriteria terpenuhi
tidak ada yang terpenuhi
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar, kalimat tidak berbelit belit, bahasa yang
digunakan mudah dipahami
jika 3 kriteria terpenuhi
jika hanya 2 kriteria yang terpenuhi
tidak ada kriteria yang terpenuhi
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Penilaian poster
Aspek yang
dinilai
Isi

Pesan

Skor

Keterangan

80
60
40
20
80
60
40
20

Isi poster jelas dan mudah di pahami
Isi dari poster jelas dan terlalu panjang
jika salah satu memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat sama sekali
Pesan singkat dan jelas
Pesan terlalu panjang dan jelas
jika memenuhi salah satu syarat
tidak memenuhi syarat sama sekali
tidak berbelit dan menggunakan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar
Menggunakan bahasa Indonesia dan terlalu
berbelit
Jika memenuhi salah satu sayarat
Tidak memenuhi syarat sama sekali
Menarik dan sesuai dengan tulisan
Menraik tetapi warna tulisan terlalu samar
jika memenuhi salah satu persyaratan
tidak memenuhi persyaratan sama sekali

80
Tata Bahasa

Gambar

60
40
20
80
60
40
20
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Lampiran 7 : Data Hasil Penelitian
a. Hasil Kafein Laboratorium dan Uji cita rasa pertama
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b. Uji cita rasa kopi dan kadar kafein kopi
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Lampiran 8. Data Hasil Optimasi
a. Data Hasil Optimasi Berdasarkan Hasil Pengukuran
Kode

a
b
c
d

Perlakuan
Xa waktu
(menit)
12
7
12
7
Rata-rata

Optimasi (%)
Xb suhu
(°C)
250
250
195
195

ya
yb penyusutan
kafein
0,13%
1,60%
0,06%
0,70%
0,13%
1,75%
0,04%
1,70%
0,09%
1,44%

yc perolehan
skor
88%
68%
84%
69%
77%

b. Data Hasil Optimasi Kadar Kafein, Penyusutan, Perolehan Skor
Kode

A
B
C
D

Perlakuan
Xa waktu
(menit)
12
7
12
7

Xb suhu
(°C)
250
250
195
195

Persamaan Optimasi
y=perolehan
y=penyusutan
skor
2684,486
2864,04
1432,026
1623,815
2091,8632
2246,94
1115,8002
1281,0275

y= kafein
2759,7245
1620,662
2101,347
1237,62825

