
BAB 1. PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Organoleptik merupakan salah satu dari ragam metode dalam mengenali 

karakter dan cita rasa kopi. Organoleptik merupakan metode paling banyak digunakan 

oleh berbagai kalangan baik dari skala rumahan sampai industri kopi skala raksasa. 

Metode organoleptik bertumpu pada kemampuan iindra pengecap. Cara organoleptik 

sangat dianjurkan untuk digunakan bagi pecinta kopi ketika hendak mengenali lebih 

jauh karakter kopi. Dengan cara tersebut, kita bisa mengenali karakter-karakter kopi 

seperti Fragrance atau wewangian yang muncul ketika biji kopi digiling dan belum 

diseduh, aroma yang muncul ketika biji kopi diseduh dengan air, Body atau tekstur kopi 

ketika berada didalam mulut menyentuh lidah dan dinding atas mulut, Accidity atau 

karakter asam yang mengantarkan kita pada berbagai karakter rasa kopi yang disesap, 

After taste atau jejak rasa yang membuat kita terkesan ketika meminun kopi meski kita 

sudah tidak menyesapnya. 

 

Proses penyangraian adalah proses pembentukan rasa dan aroma pada biji 

kopi. Apabila biji kopi memiliki keseragaman dalam ukuran, specific grafity, 

tekstur, kadar air dan struktur kimia, maka proses penyangraian akan relatif lebih 

mudah untuk dikendalikan. Kenyataannya, biji kopi memiliki perbedaan yang 

sangat besar, sehingga proses penyangraian merupakan seni dan memerlukan 

keterampilan dan pengalaman sebagaimana permintaan konsumen (Rahayoe et al., 

2009). Waktu proses penyangraian di mulai dari waktu antara 7 menit hingga 13 

menit, sedangkan suhu yang dianjurkan antara 180◦C - 200◦C. Salah satu hal 

terpenting yaitu pada proses penyangraiannya. Kualitas biji kopi dapat ditingkatkan 

bila proses penyangraian dilakukan pada suhu dan lama penyangraian yang tepat 

untuk mendapatkan kadar air dan tingkat keasaman yang sesuai dengan standar 

SNI01-2983-1992 (Standar Nasional Indonesia, 1992). 

 

Pengaruh lama penyangraian terhadap cita rasa seduhan kopi sangat nyata 

dampaknya, yang mana waktu untuk menyangrai kopi sangat penting untuk 
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diperhatikan agar terciptanya cita rasa kopi yang pas dan menjadi pilihan terbaik 

bagi para panelis dan atau konsumen yang ingin merasakan seduhan kopi robusta. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka kegiatan ilmiah yang berjudul “Uji 

Organoleptik Bubuk Kopi Robusta Dengan Berbagai Waktu Penyangraian 

Terhadap Tingkat Kesukaan Konsumen” dilakukan dengan harapan dapat 

menemukan perlakuan lama penyangraian yang tepat yang disukai konsumen dan 

dapat digunakan sebagai referensi bagi yang berminat dibidang penyangraian kopi 

(roasting). 

 
 

1.2 Rumusan masalah 
 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
 

a. Apakah waktu penyangraian berpengaruh terhadap tingkat 

kesukaan konsumen? 
 

b. Waktu penyangraian berapakah yang paling disukai konsumen? 
 

 

1.3 Tujuan 
 

Tujuan dari kegiatan ilmiah ini ialah : 
 

a. untuk mengetahui pengaruh waktu penyangraian terhadap tingkat 

kesukaan konumen. 
 

b. Untuk mengetahui lwaktu penyangraian berapakah yang paling 

disukai konsumen 

 
 

1.4 Manfaat 
 

Manfaat yang dapat di ambil dari kegiatan ini adalah : 
 

a. Bagi Mahasiswa (Pelaksana) 
 

Untuk menambah pengetahuan tentang cita rasa bubuk kopi robusta yang 

disangrai dengan beberapa lama waktu penyangraian. 
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b. Bagi Masyarakat 
 

Memberi informasi bagi masyarakat terutama para pecinta kopi bahwa 

waktu untuk penyangraian terhadap biji kopi sangat penting dan 

berpengaruh terhadap tingkat kesukaan konsumen. 



 


