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Kopi Arabika merupakan  salah satu komoditi unggulan daerah Sumber yang memberikan 

kontribusi nyata bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Petani. Bagi 

masyarakat Sumber. Kopi merupakan sumber penghidupan karena sebagian besar penduduk di 

dua wilayah dataran tinggi tersebut menggantungkan hidupnya dari komoditas kopi yang luasnya 

mencapai puluhan hektar 

 

Kopi saat ini sudah dikenal luas sebagai minuman dengan cita rasa khas dan dipercaya 

mempunyai manfaat besar bagi peminumnya. Biji kopi yang siap diperdagangkan adalah berupa 

biji kopi kering yang sudah terlepas dari daging buah, kulit tanduk dan kulit arinya, butiran biji 

kopi yang demikian ini disebut kopi beras (coffca beans). Kopi beras berasal dari buah kopi 

basah yang telah mengalami beberapa tingkat proses pengolahan. 

 

Pengolahan kopi  harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat cara dan tepat jumlah. Buah kopi 

hasil panen, seperti halnya produk pertanian yang lain, perlu segera diolah menjadi bentuk akhir 

yang stabil agar aman untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kriteria mutu biji kopi yang 

meliputi aspek fisik, citarasa dan kebersihan serta aspek keseragaman dan konsistensi sangat 

ditentukan oleh perlakuan pada setiap tahapan proses produksinya. Oleh karena itu, tahapan 

proses dan spesifikasi peralatan pengolahan kopi yang menjamin kepastian mutu harus 

didefinisikan secara jelas. Sebagai langkah akhir, upaya perbaikan mutu akan mendapatkan hasil 

yang optimal jika disertai dengan mekanisme tata niaga kopi rakyat yang berorientasi pada mutu. 

 

PENGOLAHAN BIJI KOPI PRIMER 

 

A. Proses Panen 

 

Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. 

Ukuran kematangan buah ditandai oleh perubahan warna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau 

tua ketika masih muda, berwarna kuning ketika setengah masak dan berwarna merah saat masak 

penuh dan menjadi kehitam-hitaman setelah masak penuh terlampaui (over ripe). 

 

 Buah kopi yang masak mempunyai daging buah lunak dan berlendir serta mengandung senyawa 

gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis. Sedangkan kandungan lendir pada buah yang 

terlalu masak cenderung berkurang karena sebagian senyawa gula dan pektin sudah terurai 

secara alami akibat proses respirasi. 

 

B. Proses Sortasi 

 



Buah kopi masak hasil panen disortasi secara teliti untuk memisahkan buah yang superior 

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

hama/penyakit) Kotoran seperti daun, ranting, tanah dan kerikil harus dibuang karena benda-

benda tersebut dapat merusak mesin pengupas. Cara sortasi ini dilakukan langsung di kebun 

sesudah panen selesai. 

 

Buah kopi segar hasil sortasi sebaiknya langsung diolah untuk mendapatkan hasil yang optimal, 

baik dari segi mutu (terutama citarasa) maupun kemudahan proses berikutnya. Buah kopi yang 

tersimpan di dalam karung plastik atau sak selama lebih dari 36 jam akan menyebabkan pra-

fermentasi sehingga aroma dan citarasa biji kopi menjadi kurang baik dan berbau busuk. 

Demikian juga, penampilan fisik bijinya juga menjadi agak kusam. 

 

C. Proses Pengolahan 

 

1. Pengupasan kulit buah 

 

Pengupasan kulit buah menggunakan mesin pengupas [pulper] tipe silinder. Kinerja mesin 

pengupas sangat tergantung pada kemasakan buah, keseragaman ukuran buah, jumlah air proses 

dan celah [gap] antara rotor dan stator. Mesin akan berfungsi dengan baik jika buah yang dikupas 

sudah cukup masak karena kulit dan daging buahnya lunak dan mudah terkelupas. Sebaliknya, 

buah muda relatif sulit dikupas. Buah kopi Robusta relatif lebih sulit dikupas dari pada kopi 

Arabika karena kulit buahnya lebih keras dan kandungan lendirnya lebih sedikit. Untuk 

mendapatkan hasil kupasan yang sama, proses pengupasan kopi Robusta harus dilakukan 

berulang dengan jumlah air yang lebih banyak. 

 

2. Fermentasi 

 

Proses fermentasi umumnya hanya dilakukan untuk pengolahan kopi Arabika. Tujuan proses ini 

adalah untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di permukaan kulit tanduk biji kopi 

setelah proses pengupasan. Pada kopi Arabika, fermentasi juga bertujuan untuk mengurangi rasa 

pahit. Prinsip fermentasi adalah peruraian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lapisan 

lendir oleh mikroba alami dan dibantu dengan oksigen dari udara. Proses fermentasi dapat 

dilakukan secara basah [merendam biji kopi di dalam genangan air] dan secara kering [tanpa 

rendaman air]. 

 

Akhir fermentasi ditandai dengan mengelupasnya lapisan lendir yang menyelimuti kulit tanduk. 

Lama fermentasi bervariasi tergantung pada jenis kopi, suhu dan kelembaban lingkungan serta 

ketebalan tumpukan biji kopi di dalam bak. Tingkat kesempurnaan fermentasi jika lendir tidak 

lengket, maka fermentasi diperkirakan sudah selesai. Umumnya, waktu fermentasi biji kopi 

Arabika berkisar antara 12 sampai 36 jam tergantung permintaan konsumen, sedang waktu 

fermentasi kopi Robusta lebih pendek. 

 



3. Pencucian 

 

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel di 

kulit tanduk. Untuk kapasitas kecil, pencucian dapat dikerjakan secara manual di dalam bak atau 

ember, sedang untuk kapasitas besar perlu dibantu dengan mesin. 

 

4.Pengeringan 

 

Proses pengeringan untuk mengurangi kandungan air dalam biji kopi yang semula 60 – 65% 

sampai 12 %. Pada kadar ini, biji kopi relatif aman untuk dikemas dalam karung dan disimpan di 

dalam gudang pada kondisi lingkungan tropis. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan cara 

penjemuran. Penjemuran merupakan cara yang paling mudah dan murah untuk pengeringan biji 

kopi. Jika cuaca memungkinkan, proses pengeringan sebaiknya dipilih dengan cara penjemuran 

penuh ini akan memberikan hasil yang baik jika  sinar matahari dimanfaatkan secara maksimal, 

lantai jemur di buat dari bahan yang menyerap panas (semen), tebal tumpukan biji kopi dilantai 

jemur harus optimal, pembalikan yang cukup, buah kopi yang dikeringkan secara alami banyak 

mengandung kotoran seperti kerikil dll dan kotoran ini harus dihilangkan. 

 

5. Sortasi 

 

Biji kopi yang sudah berbentuk seperti beras harus disortasi secara fisik atas dasar ukuran dan 

cacat bijinya. Kotoran-kotoran non kopi seperti serpihan daun, kayu atau kulit kopi, harus juga 

dipisahkan. Sortasi ukuran dilakukan dengan ayakan mekanis tipe silinder berputar atau tipe 

getar.Mesin sortasi mempunyai tiga saringan dengan ukuran lubang 5,50; 6,50 dan 7,50 mm. Biji 

hasil sortasi atas dasar kelompok ukuran kemudian dikemas di dalam karung goni. 

 

6. Penggudangan 

 

Penggudangan bertujuan untuk menyimpan biji kopi beras yang telah disortasi dalam kondisi 

yang aman sebelum di pasarkan ke konsumen. Beberapa faktor penting pada penyimpanan biji 

kopi adalah kadar air, kelembaban relatif udara dan kebersihan gudang.  Kadar air biji kopi pada 

kelembaban relatif udara 70% adalah 12%. Kadar air biji kopi akan naik selama disimpan di 

dalam gudang yang lembab [kelembaban relatif udara > 95%]. Untuk itu, gudang penyimpanan 

biji kopi di daerah tropis sebaiknya dilengkapi dengan sistem penyinaran dan sirkulasi udara 

dalam jumlah yang cukup. 

 

Karung-karung ditumpuk dengan rapi di atas papan kayu agar tidak langsung bersinggungan 

dengan permukaan lantai. Tumpukan karung dekat dinding dijaga 10 – 20 cm dari dinding 

gudang. Serapan air dari udara, permukaan lantai dan dinding akan memberi peluang serangan 

jamur dan merupakan penyebab penurunan mutu yang serius. Jamur merupakan cacat mutu yang 

tidak dapat diterima oleh konsumen karena menyangkut rasa dan kesehatan termasuk beberapa 

jenis jamur penghasil okhratoksin. Sanitasi atau kebersihan yang kurang baik menyebabkan 



hama gudang seperti serangga atau tikus akan cepat berkembang dan pada akhirnya akan 

merusak biji kopi sebagai makanan. 

 

Penulis   : Iftachol Arifin, SP 

BP3K Kecamtan Sumber 

 


