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STANDART UMUM PENGUJIAN MUTU PADA BIJI KOPI 

Pengujian mutu pada biji kopi dilakukan dengan dua cara sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Uji Fisik 

Uji fisik adalah suatu system yang digunakan untuk menilai kualitas  dari biji 

kopi  berdasarkan fisiknya, baik menggunakan alat bantu  atau menggunakan indra 

manusia sesuai dengan standar yang berlaku.Standar yang menjadi pedoman pada uji 

Fisik ada 2, yaitu : 

1.Standar Nasianal Indonesia (SNI ) 

2. Standar Specialty Coffee Association of America (SCAA) 

 

  Tahap Uji fisik yang dilakukan pada biji kopi  yaitu : 

1.  Test Kadar Air 

2.  Test  Trase 

3.  Test Defect 

4. Test Warna/Bau 

5. Test Ukuran Biji 

 

I.TEST KADAR AIR 

 

 Kadar air dalam biji kopi dapat di ukur dengan memggunakan alat pengukur 

kadar air yang dikenal dengan “ TESTER ” berbagai merek,  sehingga dapat diketahui 

berapa persentase air yang terkandung dalam biji kopi tersebut. Selain ‘TESTER” kadar 

air juga dapat dilakukan dengan menggunakan Oven pengering dengan metode  Timbang 

Kadar air biji kopi yang direkomendasikan  oleh SNI maupun SCAA adalah 12-13 %. 

 

Tinggi  > Kadar Air = Kualitas jelek 

Rendah  < Kadar Air = Kualitas baik 
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II.TEST TRIAGE 

Trase adalah persentase biji cacat dalam 100 gram biji kopi Pengujian trase 

dilakukan dengan cara ditimbang dimana akan dipisahkan antara biji cacat dengan biji 

normal, hasil timbang biji cacat itu disebut sebagai persentase trase, Test Trase dilakukan 

pada biji kopi asalan, Tinggi rendahnya trase  menujukan baik tidaknya kualitas dari biji 

kopi tersebut. 

 

Tinggi  > Trase = Kualitas jelek 

Rendah < Trase = Kualitas baik 

 
    

 

 

 

III.TEST DEFECT 

Defect  adalah jumlah  dari nilai cacat   biji kopi, Test Defect dilakukan pada biji kopi 

Ready atau siap Exspor untuk menentukan  mutu atau Grade kopi tersebut. 

 

Untuk menentukan  defect dapat  menggunakan 2 system,yaitu : 

 1.Standar Nasianal Indonesia (SNI ) 

 2. Standar Specialty Coffee Association of America ( SCAA ) 

 
 

PENENTUAN BESARNYA NILAI CACAT KOPI SYSTEM SNI 

 Sampel : 300 Gram 

NO JENIS CACAT  NILAI CACAT 

1 1 (satu) biji hitam  1 (satu) 

2 1 (satu) biji hitam sebahagian ½ (setengah) 

3  1 (satu)  biji hitam pecah ½ (setengah) 
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4 1 (satu) kopi gelondong 1 (satu) 

5  1 (satu) biji cokelat ¼ (seperempet) 

6 1 (satu) kulit kopi (husk) ukuran besar 1 (satu) 
7 1 (satu) kulit kopi (husk) ukuran sedang ½ (setengah) 

8 1 (satu) kulit kopi (husk) ukuran kecil 1/5  (seperlima) 

9 1 (satu) biji kulit tanduk ½ (setengah) 

10 1 (satu) kulit tanduk ukuran besar ½ (setengah) 

11 1 (satu) kulit tanduk ukuran sedang ½ (setengah) 

12 1 (satu) kulit tanduk ukuran kecil 1/5  (seperlima) 

13 1 (satu) biji pecah 1/10 (sepersepuluh) 

14 1 (satu) biji muda 1/5  (seperlima) 

15 1 (satu) biji berlubang satu  1/10 (sepersepuluh) 

16 1 (satu) biji berlubang lebih dari satu  1/5  (seperlima) 

17 1 (satu) biji bertutul-tutul (untuk proses basah) 1/10 (sepersepuluh) 

18 1 (satu) ranting tanah atau batu berukuran besar 5 (lima) 

19 1 (satu) ranting tanah atau batu berukuran sedang 2 (dua) 

20 1 (satu) ranting tanah atau batu berukuran kecil 1 (satu) 
 

KLASIFIKASI MUTU BERDASARKAN SYSTEM SNI 

MUTU JUMLAH NILAI CACAT 

Mutu 1  Jumlah nilai cacat maximum 11 

Mutu 2  Jumlah nilai cacat 12 s/d 25 

Mutu 3 Jumlah Nilai cacat 26 s/d 44 

Mutu 4a Jumlah nilai cacat 45 s/d60 

Mutu 4b Jumlah Nilai cacat 61 s/d  80 

Mutu 5 Jumlah nilai cacat 81 s/d 150 

Mutu 6 Jumlah Nilai cacat 151 s/d  225 
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PENENTUAN BESARNYA NILAI CACAT KOPI SYSTEM SCAA 

Sample : 350 Gram 

A.Primery Defect/Cacat Utama 

 

B. Secondary Defect/Cacat Kedua 

 

 

 

NO JENIS CACAT  NILAI CACAT 

1 1 (satu) biji hitam  1 (satu) 

2 1 (satu) biji Coklat 1 (satu) 

3 1 (satu)  Gelondong 1 (satu) 

4 1 (satu) biji berjamur 1 (satu) 

5 1 (satu) biji berlubang banyak 1/5 (seperlima) 

6 1 ( satu)             bahan selain kopi (    

batu,kayu,ranting,dsb) 
1 (satu) 

NO JENIS CACAT NILAI CACAT 

7  1 (satu)             biji hitam sebagian 1/3 (sepertiga) 

8 1 (satu) biji coklat sebagian 1/3 (sepertiga) 

9 1 (satu) biji berkulit tanduk 

(Gabah) 
1/5 (seperlima) 

10 1 (satu)              biji Putih 1/5 (seperlima) 

11 1 (satu) biji muda 1/5 (seperlima) 

12 1 (satu)              biji keriput 1/5 (seperlima) 

13 1 (satu) biji berkeping  1/5 (seperlima) 

14 1 (satu) biji pecah atau terpotong 1/5 (seperlima) 

15 1 (satu) kulit hull/husk  1/10 (sepersepuluh) 

   

16 1 (satu) biji berlubang satu 1/10 (sepersepuluh) 
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KLASIFIKASI MUTU BERDASARKAN SYSTEM SCAA 

 

NO MUTU SYARAT MUTU 

1 Specialty Grade * Jumlah nilai cacat  Maximum 5 
* Bebas dari  nilai cacat utama 
* Pada  biji kopi roast  tidak tampak biji    

Muda(Quaker 
* Cup Evaluation min 80 

2 Premium Grade * Jumlah nilai cacat maximum  8 
* Boleh ada nilai cacat utama 
* Pada biji roast maximum tampak  3  biji Muda 

(Quaker) 
* Cup Evaluation max 79 

 

IV.   TEST WARNA dan  BAU 

Test ini dilakukan dengan mengunakan indra berupa kejelian dalam melihat dan 

membau, Biji kopi yang baik memiliki bau yang segar dan warna  yang cerah serta tidak 

terkontaminasi dengan bahan asing baik yang menimbulkan perubahan warna atau bau. 

 

Warna tidak seragam / Bau tidak segar = Kualitas jelek 

      Warna seragam dan cerah / Bau  segar = Kualitas baik 

   

 

 

 

 

 

V.   TEST UKURAN BIJI 

Test ini dilakukan untuk menentukan ukuran biji kopi yaitu ukuran biji besar (L) Size, 

biji sedang (M) Size, biji kecil  S) Size serta biji sangat kecil/tidak lolos screen (shells).Test ini 

dilakukan dengan mengunakan  Screen yang terdiri dari beberapa tingkat minimum  4 tingkat 
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dengan  masing-masing ukuran  lubang 1/64 inch yaitu : 18 , 16 , 14 dan <14 . Biji kopi yang 

baik memiliki keseragaman dalam ukuran tergntung dari sizenya masing-masing. 

 

 Ukuran biji  bervariasi = kualitas jelek 

 Ukuran biji seragam  = kualitas baik 
   

 

 

 

 

 

C. Uji  Organoleptik/ Test Cup 

Uji organoleptik adalah salah satu system penilaian mutu terhadap komoditi-komoditi 

yang menggunakan alat indra manusia sebagai alat ukur seperti tangan, lidah, hidung, 

telinga dan mata. Orang yang melakukan uji organoliptik disebut Panelis, Pekerjaan 

Mereka sehari hari adalah mengukur dan menilai seperti harumya bunga, nikmatnya 

makanan atau minuman dan lain-lain yang sifatnya tidak dapat diukur dengan peralatan. 

  

Uji organoleptik sangat berperan dan sangat disenangi oleh perusahaan-perusahaan 

produsen dan lembaga lembaga lainya, karena langsung dapat menilai kesukaan manusia 

sebagai konsumen. Penilaian dapat dilakukan secara cepat, mudah dan hasilnya juga 

dapat diketahui dengan cepat. 

  

Seseorang atau sekelompok manusia yang digunakan sebagai alat ukur disebut panelis  

( Cupper ). Dalam pengujian organoleptik, panelis bertindak sebagai alat ukur. Panelis 

yang handal adalah panelis yang peka dan sekaligus kosisten, kepekaan Panelis meliputi 

kepekaan mengenali, kepekaan membedakan dan kepekaan membandingkan. 

 

TEHNIS PENGUJIAN CITA RASA KOPI 

(TEST CUP) 

 

1. Siapkan biji kopi yang telah diroasting secukupnya dan timbang biji roasting 8,25 gram kedalam 

masing – masing gelas 
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2. Giling biji kopi dari tiap – tiap  gelas cupping menggunakan grinder dengan ukuran 20 mes 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Lakukan pembekaman/pembauan untuk mendapatkan aroma kopi sebelum di seduh/fragrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seduh kopi dengan 150 ml air panas 93˚C dan biarkan selama 4 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aduk permukaan larutan  kopi dengan cara mendekatkan hidung ke  gelas cupping untuk 

mendapatkan aroma/break 
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6. Bersihkan buih pada permukaan larutan dengan menggunakan dua sendok 

  

 

 

 

 

 

 
7. Setelah suhu mencapai 70˚C –73 ˚C  kopi siap di analisis/dinilai dengan cara diseruput 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gayo Cuppers Team Page 9 
 

8. Kopi mulai diberikan nilai secara keseluruhan meliputi  fragrace/aroma, flavour, aftertaste, acidity, 

body, balance, uniformity, sweetness, clean cup,  overall dan defect,  jika ada. 

 

 

 

 

 

 

 CUPPING PROTOCOLER 

1. Roasting  kopi pada level Medium Roast : Agtron #58-63 

2. Waktu Meroasting : 8-12 menit 

3. Setelah  roasting kopi disimpan  : 8-24 jam 

4. Grinding sebelum cupping : <15 mins 

5. Ukuran Grind  : 70-75% pass atau ayakan  20 mesh  

6. Ratoi  bubuk dan air : 8.25 Gr/150 Ml air atau 0.055 Gr/Mll air, menurut ukuran gelas 

7. Konsentrasi Air : 125-175 ppm 

8. Tempratur air  : 92-96 C 

9. Waktu Extraksi : 4 menit 

10. Jumlah gelas min : 5 Gelas seragam 

 

PROSEDURE CUPPING 

1. 15 min :  fragrance 

2. 0-4 min : Aroma 

3. 4-6 min : Break  

4. 6-8 min : Skim/clean 

5. 10-15 min : Putaran pertama (70°C) Flavor/After Taste/Acidity/Body 

6. 15 -20 min : Putaran Kedua (50°C) Flavor/After Taste/Acidity/Body 

7. 20-25 min :  Putaran Ketiga (30°C) Flavor/After Taste/Acidity/Body/Sweetnes/Defect 

8. 30-35 :   Finalisasi hasil Sweetnes/Uniformity/Clean Cup/Defect 

 

 CUPPING FORM 

Klasifikasi mutu cita rasa berdasarkan Cupping score : 

 

1. Cupping Score <75 : Off Grade 

2. Cupping Score 75 - 80 : Fine commercial coffee 

3. Cupping score >80 : Specialty coffee 

4. Cupping Score >84 : Cup of Excellence Coffee 
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Skala kualitas dalam Cupping Form : 

6.00 - Baik 7.00 – Cukup 

Baik 
8.00 – Sangat 

Baik 
9.00 – Luar   Biasa 

6.0 7.0 8.0 9.0 

6.25 7.25 8.25 9.25 

6.5 7.5 8.5 9.5 

6.75 7.75 8.75 9.75 
 

Atribut penilaian dalam Cupping form : 

 

1. Fragrance/Aroma 

- Fragrance adalah bau kopi yang baru digiling saat masih kering (disebut Dry 

fragrance) 

- Aroma adalah  bau kopi ketika diresapi dengan air panas dan uap dilepaskan 

(disebut WET aroma) 

Contoh beberapa diskripsi aroma : 

Floral, jasmine, tea rose, fruity, berry, spicy,woody, nutty, sweet, smoky, ashy, burnt, dll. 

 

2. Flavor 

Flavor merupakan kombinasi yang di rasakan pada lidah dan aroma uap pada 

hidung yang mengalir dari mulut ke hidung. Nilai yang di berikan untuk flavor harus 

meliputi pengaruh , kualitas dan kompleksitas dari dari gabungan rasa dan aroma 

saat kopi diseruput kedalam mulut  dengan kuat  sehingga melibatkan seluruh langit-

langit mulut dalam menilai,vlafor dapat berubah sesuai dengan temperature. 

 

3. After taste 

After Taste didefinisikan sebagai lamanya kualitas rasa positif yang berasal dari bagian 

belakang langit-langit dan yang tersisa setelah kopi ditelan. 

 

4. Acidity 

Acidity sering digambarkan sebagai rasa asam yang jelas enak, atau masam jika tidak 

enak. Acidity yang baik menggambarkan kopi yang enak, manis dan seperti rasa buah 

segar yang langsung dirasakan pada saat kopi diseruput. Acidity yang terlalu dominan 
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dikategorikan tidak enak acidity dapat berubah sesuai dengan tempratures! 

Beberap contoh deskripsi acidity :  

Citrus, Lemonade, Lime, Orange, Tangarine, Mandarin, Grapefruit, Winey, Sour, 

Vinegar, Malic, Peach, Pineapple, Mango, Apricot, Tomato, Strawberry 

 

5. Body  

Body adalah sentuhan perasaan berat/kental atau ringan cairan di mulut, terutama 

dirasakan antara lidah dan langit-langit mulut, hal ini dihasilkan dari padatan terlarut 

dan minyak yang  tersuspensi dalam cairan. 

Contoh perasaan  cairan di mulut: 

Watery, Oily, Buttery, Creamy, Silky, Smooth, Astringent, Chalky, Dry 

 

6. Sweetness 

Sweetness adalah Adanya rasa manis yang menyenangkan karena kopi mengandung 

karbohidrat. Lawan dari manis dalam konteks ini adalah sour, astringent atau mentah. 

Sweetness ini tidak seperti rasa sukrosa yang ditemukan dalam minuman ringan soft 

drink. Nilai 2 diberikan pada setiap mangkok dan total nilai adalah 10 untuk 5 mangkok. 

Contoh diskripsi manis dalam kopi : 

Honey, Maple, Hazelnut, Caramel, Toffee, corn, cane sugar, chocolate 

 

7. Uniformity 

Adanya keseragaman aromadan rasa dari setiap mangkok.  Jika aroma suatu mangkok 

berbeda, maka nilai untuk kriteria ini rendah, Nilai 2 diberikan pada setiap mangkok 

yang berbeda dan total nilai untuk 5 mangkok adalah 10 

 

8. Clean Cup 

Menunjukan tidak adanya nilai negatif dari awal berupa cita rasa sampai aftertaste, 

Dalam menilai kriteria ini perlu diperhatikan dari awal berupa cita rasa sampai cairan 

kopi ditelan atau dimuntahkan.  Nilai 2 diberikan pada setiap mangkok yang negatif dan 

total nilai untuk 5 mangkok adalah 10 

 

 

9. Balance 

Balance adalah Semua aspek flavor, aftertaste,acidity, body yang seimbang pada contoh 

disebut balance. Jika salah satu aspek ada yang kurang atau melebihi pada contoh 

mengakibatkan nilai balance akan berkurang, dengan kata lain balance adalah tidak 

adanya rasa atao aroma yang mendominasi. 

 

10. Defect 

Defect adalah aroma dan rasa negative atau cacat  pada kopi yang dapat mengurangi kualitas 

penilaian pada kopi. Ada 2 jenis defect yaitu : 
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- Taint,  bernilai cacat 2 : apabila cacat pada fragrance/aroma atau rasa tetapi tidak berlebihan 

, contoh : 

Slight moldy    2 defect 

Slight earthy   2 defect 

Slight Acidic   2 defect 

 

 

- Fault, bernilai cacat 4 : apabila cacat pada fragrance/aroma atau rasa yang nyata dan jelas 

bahkan luar biasa, Contoh : 

Seriously moldy  4 defect 

Seriously earthy   4 defect 

Seriously Acidic  4 defect 

 

- Quaker bukan Defect hanya berkurang pada penilaian flavor / Aftertaste 

- Old bukan Defect hanya berkurang pada penilaian flavor / Aftertaste 

- Clean cup ditandai dan diberikan pengurangan 2 poin pada setiap gelas bila terdapat  defect 

11. Overall 

Adalah Penilaian yang mencerminkan aspek keseluruhan diatas dari sebuah sampel kopi 

yang dirasa oleh setiap penilai. Suatu kopi dengan aspek yang menyenangkan namun 

tidak memenuhu kriteria standar, akan diberi nilai rendah.  kopi yang diharpkan adalah 

kopi yang dinilai meliputi semua aspek diatas. Langkah ini menjadi penilaian sendiri 

bagi cupper. 

 

 

 

TEHNIK – TEHNIK LATIHAN UJI CITA RASA (TEST CUP) 

 

A. Sensory Skill 

Latihan ini bertujuan untuk melatih indra perasa dan  memperkenalkan  lidah terhadap rasa  

dasar , selain itu sensory skills juga melatih kepekaan lidah terhadap intensitas  dari setiap 

rasa  dasar dan rasa yang lain yang mungkin ada dalam biji kopi. Ada 10.000 pengecap di 

lidah mendeteksi setidaknya 5 sensasi dasar: Manis, asam, pahit, asin, Ummami 

 

Faktor yang menetukan kemampuan intensitas pengecapan seseorang : 

- Pola dan jenis konsumsi makanan atau minuman 

- Jenis kelamin 

- pilihan Gaya hidup 

 

 

Rasa dasar dikelompokan menjadi 4 bagian, Yaitu  

 1. Sweet / Manis  

  2. Sour / Asam 

 3. Salt / Asin 

      4. Umammi / Gurih 
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Pahit bukan bagian dari rasa dasar karena pahit adalah rasa karbon hasil dari proses 

carbonasi atau pembakaran. 

 

 
 

B. Olfactory skill 

Latihan ini bertuajuan untuk melatih indra penciuman dan  mengenali berbagai aroma  dan 

Flavor yang mungkin ada dalam kopi serta melatih perbendaharaan rasa  dan aroma dalam 

daya ingat (memory) kita. Setidaknya ada 50 aroma yang dapat dideteksi syaraf kita, rata – 

rata manusia bias mencium 10.000 aroma dengan perbedaan aroma 4.000 dari bahan yang 

sama. Kemampuan membau manusia dapat dilatih hinnga 1.000 kali dan dapat mencapai 

kemampuan 130 %. . kemampuan syaraf trigeminal membantu manusia untuk memberikan 

informasi sensorik dari wajah dan tubuh untuk menghasilkan perasaan dl, sehingga dapat : 

1. Pengakuan 

2. Tersimpan dalam memori otak belakang 

3. Kemampuan Identifikasi 

4. Mengingat  dan memanggil data dari Memori kembali 

Latihan dengan :Gunakan bahasa lokal Anda untuk menggambarkan bau 
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Latihan ini menggunakan Le nez du café ( Aroma Box ) yang terdiri dari 36 botol  dengan 4 

klasifikasi aroma,   Dalam  Le nez du Café Aroma dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian 

Yaitu : 

1.   Aromatic Taints 

 Yaitu kategory  aroma  atau flavor cacat, umumnya terjadi akibat adanya kontaminasi 

lingkungan baik saat proses pengolahan maupun penyimpanan akibat sifat hydroscopic dari 

kopi dan aroma ini tidak boleh ada dalam kopi  kerena akan menggangu kualitas  rasa  terlebih 

dalam   intensitas yang tinggi.  Aromatic tants terdiri dari  9 jenis yaitu : 

 * Earthy / Tanah 

 * Coffee Pulp / Kulit Kopi 

 * Rubber / Karet 

 * Leather / Kulit 

 * Basmati Rice / Beras India 

 * Cooked Beef / Daging panggang 

 * Straw / Jerami 

 * Medicinal / Obat-obatan 

 * Smoke / Asap 

 

2. Enzimatic Aromas 

  Yaitu kategory  aroma  atau flavor yang dihasilkan dari proses enzimatik sejak kopi 

masih di pohon,  sering kali aroma dan flavor ini menjadi karakteristik bagi kopi pada daerah 

tertentu. Selain itu aroama dan rasa enzymatic terjadi roastingan light atau dibawah medium 

roast seperti bunga - bungaan, buah - buahaan dan herby dan biasanya aroma ini sangat 

menyenangkan dan sangat terang dan jelas namun sulit sekali bila kita akan membedakan jenis 

asam buah semisal bery – berian. Enzimatic  Aroma  terdiri dari 9 jenis,  yaitu : 

  * Coffee Blossom / Bunga Kopi   

* Apple / Apel 

  * Lemon / Jeruk Nipis   

* Potato / Kentang   

  * Garden peas / Kacang Polong   

* Honeyed / Madu 

 * Tea rose / Teh Mawar   

* Apricot / Apricot 

* Cucumber / Ketimun 

 

3. Sugar Browning 

  Yaitu kategory  aroma yang dihasilkan dari proses  pembakaran kadar gula (Glukosa) 

yang ada dalam biji kopi, aroma ini sering juga menjadi karakteristik dari sebahagian kopi di 

berbagai daerah. Aroma ini cendrung menyenangkan dan akan memberikan penilaian yang 

tinggi terhadapa kopi. Sugar browning terdiri dari 9 jenis,  yaitu : 

* Caramel / Gula gongseng   

* Vanilla / Vanili 

* Dark Chocolate / Coklat Pekat  

  * Roasted Peanuts / Kacang gongseng 
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* Roasted Hazelnuts / Hazelnut gongseng   

* Alnuts / Kacang Kenari 

* Fresh Butter / Margarin   

* Toast / Roti panggang 

* Roasted Almond / Almond gongseng 

 

4. Dry Distilations 

Yaitu kategory  aroma  yang dihasilkan dari proses   kontaminasi sejak kopi masih di 

pohon atau pada saat pengolahan dan saat kering,  sering kali aroma dan flavor ini  juga 

menjadi karakteristik bagi kopi pada daerah  tertentu. Selain itu aroma ini juga muncul pada 

roastingan yang gelap. Dry Distillation terdiri dari 9 jenis, yaitu : 

  * Peper / Lada     

 * Roasted Coffee / Kopi gongseng 

  * Maple Syrup / Sirup mapel   

  * Coriander Seed / Ketumbar 

  * Malt / Gandum   

  * Cedar / Cemara 

  * Clove Like / Cengkeh   

  * Pipe Tobacco / Pipa tembakau 

  * Black Currant-like / Anggur hitam 

C. Triangulation 

Adalah latihan kemapuan indra perasa terutama penciuman untuk membedakan suatu 

karakter dari masing – masing kopi juga  meningkatkan sensitivitas dan kemampuan untuk 

membedakan perbedaan antara kopi yang sama menggunakan faktor sensorik utama 

penciuman, dalam latihan ini akan ada 3 mangkok / gelas yang berisikan kopi dimana satu 

diantaranya  memiliki karakter yang berbeda sedangkan dua yang lain memiliki karakter  

yang sama. 

D. Defect Taste 

Adalah latihan untuk mengenali beberapa karakter  cita rasa yang cacat yang akan 

mengurangi nilai pada saat cupping, rasa cacat tersebut ditimbulkan dari beberapa biji cacat 

atau defect fisik akibat kesalahan dari proses pemetikan dan pengolahan pasca panen. 

 

Beberapa contoh Defect padaa cita rasa : 

1. Fermented 

Yaitu cita rasa yang disebabkan oleh pemeraman yang berlebihan mulai dari 

cerry, gabah, labu bahkan green bean, karakter biji normal berbau tajam menyengat 

seperti kulit kopi busuk atau air bekas cucian kopi.  

2. Fruity Sour 

Yaitu cita rasa yang disebabkan oleh buah cerry yang terlewat matang hingga 

membusuk atau pencucian yang dilakukan pada air yang tidak mengalir, karakter biji 

coklat kemerahan cendrung berbau asam yang tajam menyengat. 
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3. Mouldy 

Yaitu cita rasa yang disebabkan oleh jamur akibat pelapukan, biji kopi umumnya 

normal tetapi berwarna sedikit kusam dan disertai dengan adanya serbuk jamur bisanya 

terjadi pada kopi yang disimpan lama dengan kadar air masih tinggi dan berbau 

paek/kapang 

4. Phenolic/chemical 

Yaitu cita rasa yang disebabkan banyaknya jumlah biji busuk utamanya biji 

hitam, biasanya muncul akibat pencampuran  antara biji bagus dengan biji busuk yang 

berlebihan, sedangkan chemical mungkin disebabkan akibat terkontaminan dengan 

bahan kimia atau sejenisnya baik dalam pengemasan, penyimpanan atau pengiriman. 

5. Musty/Earthy 

Yaitu cita rasa yang disebabkan oleh  kontaminan tanah saat penjemuran, 

kontaminan air pada saat pencucian dan pelapukan  saat penyimpanan akibat kadar air 

yang masih tinggi, karakter biji umumnya normal berwarna sedikit kusam beraroma 

seperti tanah kering atau lumut dan berbau apek/kapang 

 

6. Baggy 

Yaitu cita rasa yang umumnya terjadi pada biji kopi yang terstok lama dalam 

goni/karung, karakter biji umumnya normal berwarna sedikit kuning hingga kecoklatan 

beraroma apek dan bercita rasa seperti kyu kering. 

 

E. Matching Pairs 

Pada dasarnya matching pairs adalah pengenalan beberapa asam organic yang berperan 

dalm pembentukan karakter cita rasa dalam biji kopi berupa clorogenic acid, malik acid, 

phosphoric acid, quinik acid, citric acid, dll, sehingga dalam latihan ini digunakan aneka 

rasa buah – buahan yang terkandung dalam larutan kopi untuk melatih kepekaan dan 

sensitivitas indra pengecap  saat menyeruput kopi. 

 

F. Roasted Sample Identification 

Latihan ini bertujuan memperkenalkan aneka karakter cita rasa kopi dengan level roasting 

yang berbeda, karena cita rasa kopi sangat dipengaruhi dengan hasil roasting, sehingga 

diharapkan seorang panelis dapat memberikan penilaian yang obyektif terhadap suatu 

proses analisa. Pada latihan ini diharapkan para panelis mampu : 

- Mengerti standar roasting yang digunakan dalam analisa cita rasa 

- Mengenali level roasting dengan Agtron skala (Roasted bean dan Ground Coffee) 

- Mengenali carakter citarasa melalui cupping 
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Fruity 

Floral  Ash 

Garden peas Nutty  Bitter 

Grassy  Honey  Smoke 

Metallic Caramel Dark Caramel 

High acidity Balanced Low acidity 

  Complexs 

Time : 3 Min 8 min  12 min  20 min 

 

Agtron : #85  #65  #55  #25  

 

 

 

. Beberapa contoh level roasting : 

1. Lighter Roast 

Caracteristic cita rasa : 

 Garden peas, grassy, metallic, high acidity 

2. Medium Roast 

Characteristic Cita rasa : 

Floral, nutty, honey, choco, fruity, med acidity, caramel, balance, complekxs 

3. Darker Roast 

Characteristic Cita rasa : 

Ashy, bitter, smoke, rubbery, dark caramel, low acidity 

4. Fast Roast 

Characteristic Cita rasa : 

Metallic, grassy, high acidity 

5. Slow Roast  

Characteristic Cita rasa : 

Toasty, biscuit, flat, low acidity 

 

G. Quaker Identifications 

Quaker adalah biji yang berwarna terang (bright) yang dijumpai dalam biji kopi setelah 

diroasting, quaker bersumber dari biji muda namun tidak terdeteksi dalam bentuk green 

bean karena  tidak menunjukan kecacatan secar fisik. Cita rasa dari biji quaker umumnya 

seperti jagung pop corn, grassy, soy bean, flat dan asam rendah. 

 

H. Cupping Coffee Processing 

Salah satu faktor yang sangat mendominasi cita rasa  pada kopi adalah proses pengolahan, 

sehingga setiap proses pengolahan kopi yang berbeda pasti akan menghasilkan carateristic 

cita rasa kopi yang berbeda pula.  
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PROCESSING VS FLAVOR 
 

 

 Nutts  Berries  Raisin Winey  Slight  Venegar Moldy

 Chocolate Fruity     Vinegar 

  Wet    Natural 

  Semi Wet       Wet Hull 

 

     Pulp Natural      

  

 

JENIS DEFECT FISIK DAN KARAKTERISTIK NYA PADA BIJI KOPI 

 

1. Biji Hitam Penuh  dan hitam sebagian 

 Ciri – ciri fisik : 

Yaitu biji Berwarna hitam buram atau  hitam mengkilat/ silver Adakalanya hitam 

berkeriput 

Penyebab : 

Hasil dari pigmen yang terfermentasi dengan bermacam   mikro-organisme 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Menimbulkan rasa yang beragam yang cendrung tidak menyenangkan,  over fermentasi, kotor, 

asam, berjamur dan  rasa fenolik 

 

 
 

 

 

  

 

2. Biji Coklat penuh dan coklat sebahagian 

Ciri – ciri fisik  

Berwarna coklat tua, coklat kekuningan atau coklat kemerahan , berbau khas asam dan akan 

semakin terasa bau asam ketika dipotong atau disangrai. 

Penyebab : 

Pertanian dan pengolahan. Biji coklat disebabkan adanya sindrom yang terfermentasi yang 

merupakan hasil kontaminasi mikroba  saat sebelum di panen dan pengolahan. Penyebab 

spesifik meliputi: memetik buah yang ceri yang telalu masak, memetik buah ceri jatuh, 

kontaminasi air selama pemrosesan, atau lebih fermentasi dalam buah saat masih menempel 

pada pohon dalam kondisi lembab 
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Efek pada kualitas cita rasa : 

Bervariasi. Dapat menghasilkan asam, fermentasi atau bahkan rasa yang menyebalkan, 

tergantung  pada derajat fermentasi biji tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

3. Biji Berjamur 

Ciri – ciri fisik  

Biji berjamur  biasa berwarna kuning kecokelat atau  kemerahan, terdapat  "tepung" titik (spora) 

pada tahap awal serangan, yang tumbuh hingga menutupi seluruh biji. Biji jamur yang rusak 

merilis spora yang akan mencemari biji lainnya 

Penyebab : 

Pertanian dan pengolahan. kerusakan biji berjamur yang  paling sering disebabkan oleh  jamur. 

dari Aspergillus, Penecillium, dan genus  Fusarium yang dapat menginfeksi biji pada setiap titik 

dari pemanenan hingga penyimpanan di mana suhu dan kelembaban berada pada tingkat yang 

akan mendorong pertumbuhan jamur 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Bervariasi. Dapat menghasilkan, Fermentasi, berjamur, rasa yang bersahaja , kotor dan fenolik 

 

 

 

 

 

 

4. Benda Asing selain Kopi ( Batu, ranting,sampah, besi, dll) 

Ciri – ciri fisik  

Benda asing. Termasuk semua  non kopi yang  ditemukan dalam kopi biji seperti cabang, batu, 

paku, dll yang memberikan  penampilan yang buruk pada biji kopi dan menandakan  

pengolahan yang salah, Benda asing dapat merusak peralatan, terutama penggiling 

Penyebab : 

Berbagai benda asing dapat terakumulasi pada setiap tahapan dalam proses. 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Kontaminasi  dari benda asing dapat mempengaruhi biji kopi hijau, dan menyebabkan berbagai 

keanehan rasa 
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5. Gelondong Kering 

Ciri – ciri fisik : 

Pulp kering biasanya meliputi sebagian atau seluruh buah parchement,kadang-kadang dengan 

adanya bintik-bintik putih atau residu tepung, yang merupakan tanda dari tidak bersihnya proses 

yang mempengaruhi kualitas rasa kopi 

Penyebab : 

Pengolahan saat pencucian kopi : ceri kering atau polong adalah hasil dari proses  pulper yang 

buruk dan kegagalan untuk menghilangkan floaters (buah kering) dari awal penerimaan, baik 

dari kurangnya pemeliharaan atau penyesuaian  mesin. Dalam proses alami, ceri kering atau 

polong adalah hasil dari penggilingan yang tidak tepat dan penyortiran. 

dipertanian: Kekeringan dan penyakit dapat menyebabkan buah kering di pohon, akhirnya 

menjatuhkan diri ke tanah. 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Fermentasi, rasa berjamur, atau fenolik  

 

 

  

 

 

 

6. Biji Muda 

Ciri – ciri fisik : 

Biji berukuran  sedang cenderung kecil, melengkung berwarna kuning pucat kehijauan dan 

sering dilapisi kulit ari silver yang melekat 

Penyebab : 

Pertanian. Tidak tepat memetik ceri ( mentah dan kurang matang merata 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Bervariasi. Umumnya seperti rumput kehijauan, jerami dan merupakan sumber utama rasa 

astringent dalam kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Biji berlubang satu dan berlubang banyak 

Ciri – ciri fisik : 

Biji berlubang dapat dilihat dengan lubang  kecil (diameter 0,3-1,5 mm.)  dan Lubang hitam, 

sering ada  pada sisi berlawanan dari biji. Lubang terdapat di setiap sudut termasuk longitudinal. 

Beberapa  biji mungkin mengalami kerusakan didalam yang lebih parah  
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Penyebab : 

Disebabkan oleh hama buah berupa kumbang penggerek berry atau pengebor saat buah masih 

hijau di pohon 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Bervariasi. Dampak penampilan pada biji roasting, dapat mengakibatkan kotor, asam, rioy atau 

rasa berjamur, terutama jika  dalam kuantitas tinggi.  
 

 

  

 

 

 

 

8. Biji Putih 

Ciri – ciri fisik : 

Bji putih ditandai dengan, munculnya warna khas putih dan pudar, atau memberikan  

penampilan belang-belang putih pada kop biji. Jika di, dalam air biji mengapung 

Penyebab : 

Cacat ini disebabkan oleh tidak tepatnya proses pengeringan atau penyimpanan. Gabah yang 

tersisa di sudut-sudut mesin pengeringan atau teras biasanya menyebabkan biji  memudar, kopi 

disimpan dalam kondisi lembab berlebihan juga dapat mengakibatkan biji putih. 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Bervariasi. Fermentasi, seperti gulma, tanah,  jerami, seperti berjamur . Bisa  menghilangkan      

rasa kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Biji Rusak, pecah dan terpotong 

Ciri – ciri fisik : 

Terdapat luka di sebagian permukaan biji berwarna  coklat  gelap atau kemerahan, terbelah dua 

atau terpotong disebagianya serta pecah melebar akibat terhimpit 

Penyebab : 

Pengolahan. biji rusak, pipih atau terpotong biasanya terjadi selama proses  pulper atau proses 

penggilingan  di mana penyesuaian peralatan  dan kelebihan gesekan atau tekanan untuk biji 

diterapkan.  
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Efek pada kualitas cita rasa : 

Dapat menyebabkan rasa yang  bersahaja,  kotor, asam, atau rasa  fermentasi  

 

 

 

 

 

10. Biji Keriput 

Ciri – ciri fisik : 

Biji ini biasanya kecil dan cacat dengan kerutan yang mirip dengan kismis 

Penyebab : 

Disebabkan oleh kurangnya air (kekeringan) selama pengembangan biji dalam ceri. Kerusakan 

tergantung  pada intensitas dan durasi kekeringan. Proporsi biji yang rusak bisa sangat tinggi 

jika tanaman lemah atau dalam pertumbuhan yang buruk.   

Efek pada kualitas cita rasa : 

Gulma-seperti, rumput, jerami, dll 

 

 

 

 

 

11. Biji Berkeping/Kuping Gajah 

Ciri – ciri fisik : 

Biji Shell  terdiri dari bagian dalam atau luar secara terpisah atau bersama-sama. Satu atau  

keduanya dapat ditemukan, dan dalam beberapa kasus mereka masih akan bersama-sama. 

Bagian luar memiliki bentuk kerang. Bagian dalam dapat kerucut atau silindris 

Penyebab : 

Pertanian. Ini adalah sebuah fenomena alami, yang disebabkan   oleh genetika. Proporsi  biji 

yang rusak bisa sangat tinggi jika  tanaman lemah atau dalam pertumbuhan yang buruk 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Menghasilkan rasa rank atau hangus 
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12. Kulit Hull dan Husk (kulit Gelondong dan kulit Gabah) 

Ciri – ciri fisik : 

Kulit sekam adalah fragmen dari pulp kering yang memiliki warna merah   gelap 

Penyebab : 

Pengolahan. Hulls atau kulit juga muncul dalam kopi olahan alami yang belum dibersihkan. 

Kurangnya pengaturan mesin pengupas akan menghasilkan potongan-potongan kulit buah 

kering yang akhirnya menjadi fragmen kulit. 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Dalam jumlah yang cukup banyak dapat menyebabkan  rasa kotor yang  bersahaja, berjamur, 

fermentasi atau rasa fenolik 

 

 

 

 

 

  

13. Gabah kering 

Ciri – ciri fisik : 

Biji gabah sebagian atau sepenuhnya tertutup dalam kulit tanduk, tebal dan tipis yang  berwarna 

putih kekuningan atau cokelat  

Penyebab : 

Pengolahan. Cacat ini terjadi di pabrik kering, karena pengaturan yang tidak tepat dari mesin 

penggilingan. 

Efek pada kualitas cita rasa : 

Kotor dan kasar akibat dari kulit  tanduk yang  hangus 

 

 

 

 


