
 

MENGENAL PROSES 

Pemetikan. Pemanenan buah ko
telah masak pada tanaman ko
ditandai oleh perubahan warn
muda, berwarna kuning adalah
sudah masak penuh dan menjad

Untuk mendapatkan hasil yang
penuh. Kopi robusta memerl
sedangkan kopi arabika 6 sampai 8 bulan. 
yang ditanam di daerah basah akan menghasilkan buah sepanjang tahun sehingga pemanenan 
bisa dilakukan sepanjang tahun. Kopi jenis robusta dan kopi yang ditanam di daerah kering 
biasanya menghasil-kan buah 
secara musiman. Musim panen ini biasanya terjadi mulai bulan Mei/Juni dan berakhir pada 
bulan Agustus/September. 

 

 

 

Kadangkala ada petani yang memperkirakan waktu panennya sendiri dan kemudian memetik 
buah yang telah matang maupun yang belum matang dari pohonnya secara serentak. Dahan
dahan digoyang-goyang dengan mengguna
sebuah keranjang atau pada kain terpal yang dibentangkan di bawah pohon. Metode ini 
memang lebih cepat, namun menghasilkan kualitas biji kopi yang lebih rendah (Starfarm, 
2010b). 

Terdapat pemanenan secara alami yaitu seperti yang terjadi pada kopi luwak. Luwak atau 
lengkapnya musang luwak, senang sekali mencari buah
(termasuk buah kopi) sebagai makanannya. Luwak akan memilih buah kopi yang betul
masak sebagai makanannya. Dalam proses pencernaannya, biji kopi yang dilindungi kulit 
keras tidak tercerna dan akan keluar bersama kotoran luwak. Biji kopi seperti
lalu sering diburu para petani kopi, karena diyakini berasal dari biji kopi terbaik dan telah 
difermentasikan secara alami dalam perut luwak,
"Kopi Luwak" sekarang telah menjadi merek dagang dari sebu
Umumnya, kopi dengan merek ini dapat ditemui di pertokoan atau kafe atau kedai modern. 
Di beberapa tempat ditemukan penyajian kopi luwak. Namun belum tentu racikan kopi yang 
dijual disana benar-benar berasal dari luwak atau tepatnya "ko
kopi jenis ini ke mancanegara memang harus memperhatikan kebersihannya. Kopi Luwak 
yang diberikan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kepada PM Australia, 
Kevin Rudd, pada kunjungannya ke Australia di awal Maret 
Australia, karena menurut Jawatan Karantina Australia tidak melalui pemeriksaan terlebih 
dahulu. Pers menjulukinya dung diplo
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anenan buah kopi yang umum dilakukan dengan cara memetik buah yang 
ak pada tanaman kopi adalah berusia mulai sekitar 2,5 – 3 tahun. Buah matang 

rna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau tua adalah buah masih 
lah setengah masak dan jika berwarna merah maka buah kopi 
adi kehitam-hitaman setelah masak penuh terlampaui (over ripe) 

yang bermutu tinggi, buah kopi harus dipetik dalam keadaan masak 
nuh. Kopi robusta memerlukan waktu 8–11 bulan sejak dari kuncup sampai matang, 

kan kopi arabika 6 sampai 8 bulan. Beberapa jenis kopi seperti kopi liberika dan kopi 
nam di daerah basah akan menghasilkan buah sepanjang tahun sehingga pemanenan 

bisa dilakukan sepanjang tahun. Kopi jenis robusta dan kopi yang ditanam di daerah kering 
kan buah pada musim tertentu sehingga pemanenan juga dilakukan 

usiman. Musim panen ini biasanya terjadi mulai bulan Mei/Juni dan berakhir pada 

Kadangkala ada petani yang memperkirakan waktu panennya sendiri dan kemudian memetik 
uah yang telah matang maupun yang belum matang dari pohonnya secara serentak. Dahan

goyang dengan mengguna-kan tangan sehingga buah-buah jatuh ke dalam 
sebuah keranjang atau pada kain terpal yang dibentangkan di bawah pohon. Metode ini 

g lebih cepat, namun menghasilkan kualitas biji kopi yang lebih rendah (Starfarm, 

Terdapat pemanenan secara alami yaitu seperti yang terjadi pada kopi luwak. Luwak atau 
lengkapnya musang luwak, senang sekali mencari buah-buahan yang cukup baik dan 
(termasuk buah kopi) sebagai makanannya. Luwak akan memilih buah kopi yang betul
masak sebagai makanannya. Dalam proses pencernaannya, biji kopi yang dilindungi kulit 
keras tidak tercerna dan akan keluar bersama kotoran luwak. Biji kopi seperti
lalu sering diburu para petani kopi, karena diyakini berasal dari biji kopi terbaik dan telah 
difermentasikan secara alami dalam perut luwak,  dan oleh karenanya disebut kopi luwak. 
"Kopi Luwak" sekarang telah menjadi merek dagang dari sebuah perusahaan kopi. 
Umumnya, kopi dengan merek ini dapat ditemui di pertokoan atau kafe atau kedai modern. 
Di beberapa tempat ditemukan penyajian kopi luwak. Namun belum tentu racikan kopi yang 

benar berasal dari luwak atau tepatnya "kotoran" luwak. Untuk pemasaran 
kopi jenis ini ke mancanegara memang harus memperhatikan kebersihannya. Kopi Luwak 
yang diberikan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kepada PM Australia, 
Kevin Rudd, pada kunjungannya ke Australia di awal Maret 2010 menjadi perhatian pers 
Australia, karena menurut Jawatan Karantina Australia tidak melalui pemeriksaan terlebih 
dahulu. Pers menjulukinya dung diplomacy. 

Buah Masak 
penuh 
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pi yang umum dilakukan dengan cara memetik buah yang 
3 tahun. Buah matang 

buah berwarna hijau tua adalah buah masih 
jika berwarna merah maka buah kopi 

penuh terlampaui (over ripe)  

kopi harus dipetik dalam keadaan masak 
dari kuncup sampai matang, 

apa jenis kopi seperti kopi liberika dan kopi 
nam di daerah basah akan menghasilkan buah sepanjang tahun sehingga pemanenan 

bisa dilakukan sepanjang tahun. Kopi jenis robusta dan kopi yang ditanam di daerah kering 
pada musim tertentu sehingga pemanenan juga dilakukan 

usiman. Musim panen ini biasanya terjadi mulai bulan Mei/Juni dan berakhir pada 

Kadangkala ada petani yang memperkirakan waktu panennya sendiri dan kemudian memetik 
uah yang telah matang maupun yang belum matang dari pohonnya secara serentak. Dahan-

buah jatuh ke dalam 
sebuah keranjang atau pada kain terpal yang dibentangkan di bawah pohon. Metode ini 

g lebih cepat, namun menghasilkan kualitas biji kopi yang lebih rendah (Starfarm, 

Terdapat pemanenan secara alami yaitu seperti yang terjadi pada kopi luwak. Luwak atau 
buahan yang cukup baik dan masak 

(termasuk buah kopi) sebagai makanannya. Luwak akan memilih buah kopi yang betul-betul 
masak sebagai makanannya. Dalam proses pencernaannya, biji kopi yang dilindungi kulit 
keras tidak tercerna dan akan keluar bersama kotoran luwak. Biji kopi seperti ini, pada masa 
lalu sering diburu para petani kopi, karena diyakini berasal dari biji kopi terbaik dan telah 

dan oleh karenanya disebut kopi luwak. 
ah perusahaan kopi. 

Umumnya, kopi dengan merek ini dapat ditemui di pertokoan atau kafe atau kedai modern. 
Di beberapa tempat ditemukan penyajian kopi luwak. Namun belum tentu racikan kopi yang 
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kopi jenis ini ke mancanegara memang harus memperhatikan kebersihannya. Kopi Luwak 
yang diberikan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kepada PM Australia, 
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PASCAPANEN 

Pengolahan cara basah dan semi basah. 
berikut : Panen Pilih -> Pengupasan kulit kopi HS 
Pencucian -> Fermentasi -> Pengupasan kulit buah merah 
dan penyimpanan. Tahapan pengo
Pilih -> Sortasi Buah -> Pengupasan kulit buah merah 
Penjemuran 1-2 hari, KA ± 40 % 
KA 11 - 13 % -> Sortasi dan pengemasan 

Basis usaha kopi rakyat umumnya terdiri atas kebun
per petani berkisar 0,5 - 2 hektar. Dengan jumlah buah per panen yang relatif kecil, yaitu 
antara 50-200 kg, maka sebaiknya pengolahan hasil panen dilakukan secara berkelompok. 
Tahapan pengolahan yang diusulkan adalah pengolahan semi
untuk pengolahan ini lebih sedikit dari pengolahan basah secara penuh. Untuk buah kopi 
petik merah dan pengolahan kering untuk buah campuran kuning
pengolahan dapat dilakukan mengikuti alur seperti gambar di bawah ini.

Sortasi kopi. Sortasi atau pemilihan biji kopi dimaksudkan untuk memisahkan biji yang 
masak dan bernas serta seragam dari buah ya
hama serta penyakit. Sortasi juga dimaksudkan untuk pembersihan dari ranting, daun atau 
kerikil dan lainnya. Buah kopi masak hasil panen disortasi secara teliti untuk memisahkan 
buah superior (masak, bernas dan 
dan terserang hama penyakit). Kotoran seperti daun, ranting, tanah dan kerikil harus dibuang 
karena benda-benda tersebut dapat merusak mesin pengupas. Buah merah terpilih (superior) 
diolah dengan metode pengolahan secara basah atau semi basah supaya diperoleh biji kopi 
HS (Haulk Snauk) kering dengan tampilan yang bagus, sedang buah campuran hijau
merah diolah dengan cara pen

Saat ini sudah tersedia alat atau mesin untuk sort
ini. Selain itu, kopi merah yang dapat disebut kopi superior dipisahkan, dan biasanya diolah 
secara basah atau semi-basah untuk nantinya mendapatkan kopi HS kering dengan tampilan 
yang bagus. 

Pengupasan kulit kopi. Sebelum dikupas, biji kopi sebaiknya dipisahkan berdasarkan 
ukuran biji agar menghasilkan pengupasan yang baik jika dilakukan dengan mesin pengupas. 
Mesin pengupas kopi saat ini sudah tersedia dan mudah diperoleh dipasaran.

Proses pengolahan basah atau 
mesin pengupas (pulper) tipe silinder untuk kemudian menghasilkan kopi HS, yaitu biji kopi 
yang masih terbungkus kulit tanduk.

Pengolahan cara basah dan semi basah. Tahapan pengolahan kopi cara basah adalah sebagai 
> Pengupasan kulit kopi HS -> Sortasi Biji Kering 

> Pengupasan kulit buah merah -> Sortasi Buah 
dan penyimpanan. Tahapan pengolahan kopi cara semi basah adalah sebagai berikut : Panen 

> Pengupasan kulit buah merah -> Fermentasi + pencucian lendir 
40 % -> Pengupasan kulit cangkang -> Penjemuran biji sampai 

dan pengemasan -> Penyimpanan dan penggudangan

Basis usaha kopi rakyat umumnya terdiri atas kebun-kebun kecil dengan luas areal rata
2 hektar. Dengan jumlah buah per panen yang relatif kecil, yaitu 

aiknya pengolahan hasil panen dilakukan secara berkelompok. 
Tahapan pengolahan yang diusulkan adalah pengolahan semi-basah, karena kebutuhan air 
untuk pengolahan ini lebih sedikit dari pengolahan basah secara penuh. Untuk buah kopi 

an kering untuk buah campuran kuning-merah, maka proses 
pengolahan dapat dilakukan mengikuti alur seperti gambar di bawah ini. 

. Sortasi atau pemilihan biji kopi dimaksudkan untuk memisahkan biji yang 
masak dan bernas serta seragam dari buah yang cacat/pecah, kurang seragam dan terserang 
hama serta penyakit. Sortasi juga dimaksudkan untuk pembersihan dari ranting, daun atau 
kerikil dan lainnya. Buah kopi masak hasil panen disortasi secara teliti untuk memisahkan 
buah 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 

benda tersebut dapat merusak mesin pengupas. Buah merah terpilih (superior) 
metode pengolahan secara basah atau semi basah supaya diperoleh biji kopi 

HS (Haulk Snauk) kering dengan tampilan yang bagus, sedang buah campuran hijau
merah diolah dengan cara pengolahan kering.  

Saat ini sudah tersedia alat atau mesin untuk sortasi yang dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan 
ini. Selain itu, kopi merah yang dapat disebut kopi superior dipisahkan, dan biasanya diolah 

basah untuk nantinya mendapatkan kopi HS kering dengan tampilan 

Sebelum dikupas, biji kopi sebaiknya dipisahkan berdasarkan 
ukuran biji agar menghasilkan pengupasan yang baik jika dilakukan dengan mesin pengupas. 
Mesin pengupas kopi saat ini sudah tersedia dan mudah diperoleh dipasaran.

Proses pengolahan basah atau semi-basah diawali dengan pengupasan kulit buah dengan 
mesin pengupas (pulper) tipe silinder untuk kemudian menghasilkan kopi HS, yaitu biji kopi 
yang masih terbungkus kulit tanduk. 

Kopi Luwak 

Tahapan pengolahan kopi cara basah adalah sebagai 
> Sortasi Biji Kering -> Pengeringan -> 

> Sortasi Buah -> Pengemasan 
lahan kopi cara semi basah adalah sebagai berikut : Panen 

> Fermentasi + pencucian lendir -> 
> Penjemuran biji sampai 

> Penyimpanan dan penggudangan 

kebun kecil dengan luas areal rata-rata 
2 hektar. Dengan jumlah buah per panen yang relatif kecil, yaitu 

aiknya pengolahan hasil panen dilakukan secara berkelompok. 
basah, karena kebutuhan air 

untuk pengolahan ini lebih sedikit dari pengolahan basah secara penuh. Untuk buah kopi 
merah, maka proses 

. Sortasi atau pemilihan biji kopi dimaksudkan untuk memisahkan biji yang 
ng cacat/pecah, kurang seragam dan terserang 

hama serta penyakit. Sortasi juga dimaksudkan untuk pembersihan dari ranting, daun atau 
kerikil dan lainnya. Buah kopi masak hasil panen disortasi secara teliti untuk memisahkan 

seragam) dari buah inferior (cacat, hitam, pecah, berlubang, 
dan terserang hama penyakit). Kotoran seperti daun, ranting, tanah dan kerikil harus dibuang 

benda tersebut dapat merusak mesin pengupas. Buah merah terpilih (superior) 
metode pengolahan secara basah atau semi basah supaya diperoleh biji kopi 

HS (Haulk Snauk) kering dengan tampilan yang bagus, sedang buah campuran hijau-kuning-

asi yang dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan 
ini. Selain itu, kopi merah yang dapat disebut kopi superior dipisahkan, dan biasanya diolah 

basah untuk nantinya mendapatkan kopi HS kering dengan tampilan 

Sebelum dikupas, biji kopi sebaiknya dipisahkan berdasarkan 
ukuran biji agar menghasilkan pengupasan yang baik jika dilakukan dengan mesin pengupas. 
Mesin pengupas kopi saat ini sudah tersedia dan mudah diperoleh dipasaran. 

basah diawali dengan pengupasan kulit buah dengan 
mesin pengupas (pulper) tipe silinder untuk kemudian menghasilkan kopi HS, yaitu biji kopi 

Kopi HS 
(Haulk Snauk) 



Pengupasan kulit buah berlangsung di antara permukaan silinder yamg berputar (rotor) dan 
permukaan pisau yang diam (stator). Silinder mempunyai profil permukaan bertonjolan atau 
sering disebut “buble plate” dan terbuat dari bahan logam lunak jenis tembaga. Silinder 
digerakkan oleh sebuah motor bakar atau sebuah motor diesel, mesin pengupas tipe kecil 
dengan kapasitas 200-300 kg buah kopi per jam digerakkan dengan motor bensin 5 PK. Alat 
ini juga bisa dioperasikan secara manual (tanpa bantuan mesin), namun kapasitasnya turun 
menjadi hanya 80-100 kg buah kopi per jam. Mesin ini dapat digunakan oleh petani secara 
individu atau kelompok petani yang beranggota 5-10 anggota. Sedang untuk kelompok tani 
yang agak besar dengan anggota lebih dari 25 orang sebaiknya menggunakan mesin pengupas 
dengan kapasitas 1000 kg per jam, yang bisa digerakkan dengan enjin 8-9 PK. 

Pengupasan buah kopi umumnya dilakukan dengan penyemprotan air ke dalam silinder 
bersama dengan buah yang akan di kupas. Penggunaan air sebaiknya diatur sehemat 
mungkin, disuaikan dengan ketersediaan air dan mutu hasil. Jika mengikuti proses 
pengolahan basah secara penuh, konsumsi air bisa mencapai 7-9 m³ per ton buah kopi yang 
diolah. Untuk proses semi-basah, konsumsi air sebaiknya tidak lebih dari 3 m³ per ton buah. 
Lapisan air juga berfungsi untuk mengurangi tekanan geseran silinder terhadap  buah kopi 
sehingga kulit tanduknya tidak pecah. 

Fermentasi biji kopi. Fermentasi diperlukan untuk menyingkirkan lapisan lendir pada kulit 
tanduk kopi. Fermentasi dilakukan biasanya pada pengolahan kopi arabika, untuk 
mengurangi rasa pahit dan mempertahankan citarasa kopi. Fermentasi dapat dilakukan 
dengan cara perendaman biji ke dalam air atau secara kering dengan memasukkan biji kopi 
ke dalam kantong plastik dan menyimpannya secara tertutup selama 12 sampai 36 jam ( 
Starfarm, 2010b). Setelah tahapan ini dapat dilakukan pencucian dengan air untuk 
menghilangkan sisa lendir setelah fermentasi. 

Proses fermentasi umumnya hanya dilakukan untuk pengolahan kopi arabika, dan tidak 
banyak dipraktekkan untuk pengolahan kopi robusta, terutama untuk kebun rakyat. Tujuan 
proses ini adalah untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di lapisan kulit tanduk 
pada biji kopi setelah proses pengupasan. Pada kopi arabika, fermentasi juga bertujuan untuk 
mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan “mild” pada citarasa seduhannya. 
Prinsip fermentasi adalah alami dan dibantu oleh oksigen dari udara. Proses fermentasi dapat 
dilakukan secara basah (merendam biji dalam genangan air) dan secara kering (tanpa 
rendaman air). 

Pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang 
masih menempel pada kulit tanduk. Untuk kapasitas kecil, pencucian dapat dikerjakan secara 
manual di dalam bak atau ember, sedang kapasitas besar perlu di bantu dengan mesin. 

Mesin pencuci tipe batch mempunyai wadah pencucian berbentuk silinder horisontal segi 
enam yang diputar. Mesin ini dirancang untuk kapasitas kecil dan konsumsi air yang terbatas. 
Biji kopi HS sebanyak 50-70 kg dimasukkan ke dalam silinder berbentuk corong dan 
kemudian direndam dengan sejumlah air. Silinder di tutup rapat dan diputar dengan motor 
bakar (5 PK) selama 2-3 menit. Motor dimatikan, tutup silinder dibuka dan air yang telah 
kotor dibuang. Proses ini diulang 2 sampai 3 kali tergantung pada kebutuhan atau mutu biji 
kopi yang diinginkan. Kebutuhan air pencuci berkisar antara 2-3 m³ per ton biji. 

Mesin pencuci kontinyu mempunyai kapasitas yang lebih besar, yaitu 1.000 kg biji kopi HS 
per jam. Kebutuhan air pencuci berkisar antara 5-6 m³ per ton biji kopi HS. Mesin pencuci ini 



terdiri atas silinder berlubang horisontal dan sirip pencuci berputar pada poros silinder. Biji 
kopi dimasukkan ke dalam corong silinder secara kontinyu disertai dengan semprotan aliran 
air ke dalam silinder. Sirip pencuci yang diputar dengan motor bakar mengangkat massa biji 
kopi ke permukaan silinder. Sambil bergerak, sisa-sisa lendir pada permukaan kulit tanduk 
akan terlepas dan tercuci oleh aliran air. Kotoran-kotoran akan menerobos lewat lubang-
lubang yang tersedia pada dinding silinder, sedang massa biji kopi yang sudah bersih 
terdorong oleh sirip pencuci ke arah ujung pengeluaran silinder. 

Pengeringan kopi. Pengeringan biji kopi dilakukan dengan suhu antara 45 – 500C sampai 
tercapai kadar air biji maksimal sekitar 12,5%. Suhu pengeringan yang terlalu tinggi dapat 
merusak citarasa, terutama pada kopi arabika. Pengeringan kopi robusta bisa diawali suhu 
yang agak tinggi (sekitar 900C) dalam waktu singkat (sekitar 20-24 jam). Pengeringan dapat 
juga dilakukan dua tahap, dengan pengeringan awal melalui penjemuran sampai kadar air 
sekitar 20% dan selanjutnya dilakukan pengeringan mekanis sampai kadar air 12,5%. 

Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji kopi HS yang 
semula 60-65% sampai menjadi 12%. Pada kadar air ini, biji kopi HS relatif aman untuk 
dikemas dalam karung dan disimpan di gudang pada kondisi lingkungan tropis. Proses 
pengeringan dapat dilakukan dengan cara penjemuran, mekanis dan kombinasi keduanya. 
Buah kopi arabika mutu rendah (inferior) hasil sortasi di kebun sebaiknya diolah secara 
kering. Cara ini juga banyak dipraktekkan petani untuk mengolah kopi jenis robusta. Tahapan 
proses ini relatif pendek dibanding proses semi basah. 

Jika cuaca memungkinkan dan fasilitas memenuhi syarat, penjemuran merupakan cara 
pengeringan kopi yang sangat meng-untungkan, baik secara teknis, ekonomis maupun mutu 
hasil. Namun, di beberapa sentra penghasil kopi kondisi yang demikian sering tidak dapat 
dipenuhi. Oleh karena itu, proses pengeringan bisa dilakukan dengan dua tahap, yaitu 
penjemuran untuk menurunkan kadar air biji kopi sampai 20-25 % dan kemudian dilanjutkan 
dengan pengering mekanis. Kontinuitas sumber panas untuk proses pengeringan dapat lebih 
dijamin (siang dan malam) sehingga buah atau biji kopi dapat langsung dikeringkan dari 
kadar air awal 60-65% sampai kadar air 12% dalam waktu yang lebih terkontrol. Proses 
pengeringan mekanis sebaiknya dilakukan secara berkelompok karena proses ini 
membutuhkan peralatan mekanis yang relatif rumit, proses investasi yang relatif cukup besar 
dan tenaga pelaksana yang terlatih. Kapasitas pengeringan mekanis dipilih antara 1,50 sampai 
4 ton biji HS basah tergantung pada kondisi kelompok tani. 

Konsumsi minyak tanah untuk pengering mekanis berkisar antara 3-4 liter per jam. Sedang 
konsumsi kayu bakar untuk pengering berbahan bakar kayu antara 15-20 kg per jam 
tergantung pada kadar air kayu bakarnya. Penggunaan kayu bakar dapat meningkat 2 kali 
lebih besar, jika kadar airnya di atas 30%. Untuk itu, kayu bakar sebaiknya dikering-anginkan 
selama 2-3 minggu sampai kadar air mencapai 20-22% (Hartoyo et al., 1987). Tungku dan 
perangkat penunjangnya (pemindah panas), sebagai sumber panas, harus dioperasikan secara 
optimal. Selain minyak asal fosil, bahan bakar nabati seperti minyak jarak maupun minyak 
nabati lainnya juga dapat digunakan dengan hasil yang sama baiknya, melalui pemanfaatan 
kompor tekan sebagai sumber pemanasnya. 

Pengeringan dengan cara kombinasi merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk 
memperbaiki mutu dan sekaligus menekan biaya produksi. Proses pengeringan dilakukan 
dalam dua tahap. Pertama, pengeringan awal (predrying) biji basah di lantai semen sampai 
kadar airnya mencapai 20-22% dan kedua pengeringan akhir (final drying) biji kopi di dalam 



pengering mekanis pada suhu 50-60oC selama 8-12 jam sampai kadar airnya 12%. Alternatif 
lain adalah dengan pemanfaatan teknologi perangkap panas matahari (solar colector). Saat ini 
telah dikembangkan model pengering biji kopi dengan tenaga surya yang mempunyai 
kapasitas pengolahan 5 ton biji kopi HS basah. Sebagai sumber panas utama adalah kolektor 
tenaga surya yang di pasang sekaligus sebagai atap gedung sehingga biaya investasi gedung 
dan biaya energi menjadi lebih murah. 

Pengukuran kadar biji. Penentuan kadar biji kopi merupakan salah satu tolak ukur proses 
pengeringan agar diperoleh mutu hasil yang baik dan biaya pengeringan yang murah. Akhir 
dari proses pengeringan harus ditentukan secara akurat. Pengembangan yang berlebihan 
(menghasilkan biji kopi dengan kadar air jauh di bawah 12%) merupakan pemborosan bahan 
bakar dan merugikan karena terjadi kehilangan berat. Sebaliknya jika terlalu singkat, maka 
kadar air kopi belum mencapai titik keseimbangan (12%) sehingga biji kopi menjadi rentan 
terhadap serangan jamur pada saat disimpan atau diangkut ke tempat konsumen. 

Penggilingan kopi. Biji kopi kering atau kopi HS kering digiling dengan mesin huller untuk 
mendapatkan  biji kopi pasar atau kopi beras (Puslitkoka, 2006). Penggilingan kopi 
diperlukan untuk memperoleh kopi bubuk dan meningkatkan luas permukaan kopi. Pada 
kondisi ini, citarasa kopi akan lebih mudah larut pada saat dimasak dan disajikan, dengan 
demikian seluruh citarasa kopi terlarut ke dalam air seduan kopi yang akan dihidangkan 
(Starfarm, 2010c). Penggilingan kopi seyogyanya hanya dilakukan terhadap kopi HS yang 
sudah kering. 

Penggudangan. Penggudangan bertujuan untuk menyimpan hasil panen yang telah disortasi 
dalam kondisi yang aman sebelum dipasarkan ke konsumen. Beberapa faktor penting pada 
penyimpanan biji kopi adalah kadar air, kelembaban relatif udara dan kebersihan gudang. 
Serangan jamur dan hama pada biji kopi selama penggudangan merupakan penyebab 
penurunan mutu kopi yang serius. Jamur merupakan cacat mutu yang tidak dapat diterima 
oleh konsumen karena menyangkut rasa dan kesehatan termasuk beberapa jenis jamur 
penghasil okhratoksin. Udara yang lembab pada gudang di daerah tropis merupakan pemicu 
utama pertumbuhan jamur pada biji, sedangkan sanitasi atau kebersihan yang kurang baik 
menyebabkan hama gudang seperti serangga dan tikus akan ce pat berkembang. 

Kelembaban (RH) ruangan gudang sebaiknya dikontrol pada nilai yang aman untuk 
penyimpanan biji kopi kering, yaitu sekitar 70 %. Pada kondisi ini, kadar air keseimbangan 
biji kopi adalah 12 % jika kelembaban relatif udara meningkat di atas nilai tersebut, maka biji 
kopi akan mudah menyerap uap air dari udara lembab sekelilingnya sehingga kadar air 
meningkat. Oleh karena itu, gudang penyimpanan kopi di daerah tropis sebaiknya dilengkapi 
dengan sistem penerangan, sistem perkondisian udara dan alat pengatur sirkulasi udara yang 
cukup. 

Untuk daerah tropis seperti Indonesia, pengkondisian udara gudang dapat dilakukan dengan 
menggunakan kolektor tenaga surya. Selain sebagai sumber panas, kolektor surya sekaligus 
berfungsi sebagai atap bangunan gudang. 

  

 


