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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta 
 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak 
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g , untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 
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PENGANTAR  

  
 
     Seiring berkembangnya Bisnis dibidang kuliner, khususnya Cafe dan 
Coffeeshop membuat profesi Barista kini tak bisa lagi dipandang sebelah 
mata. Angka kebutuhan pengusaha untuk tenaga kerja dengan posisi 
Barista mejadi semakin meningkat, hal ini dilandasi pasar kuliner yang 
terus tumbuh dan berkembang. Bahkan untuk menunjang kompetensi 
Barista yang ada, banyak sekali kompetisi – kompetisi Barista yang 
diadakan mulai dari tingkat nasional bahkan hingga tingkat internasional. 
Dan kini profesi Barista mengalami pergeseran dari yang dulu hanya 
seorang pelayan di belakang Bar menjadi suatu gaya hidup yang terus 
dibutuhkan oleh segala lapisan masyarakat.  
  
     Mengingat pentingnya sebuah posisi Barista saat ini, pendidikan akan 
Kopi menjadi sangat penting guna menunjang kompetensi Barista yang 
ada. Tidak itu saja, masyarakat umum pun sangat antusias mengikuti 
kelas – kelas Barista hingga seminar – seminar yang diadakan oleh para 
penggiat kopi. Hal ini tentu saja tidak mengagetkan, karena minuman 
berbahan dasar kopi adalah salah satu minuman yang sangat digemari 
oleh masyarakat sejak dahulu kala. Kini masyarakat umum juga sadar 
pentingnya pengetahuan tentang kopi, meski hanya untuk menyajikan 
secangkir kopi nikmat dirumah kala santai dan melepas penat. 
  
     Oleh karena itu Bekasbaru Coffee Tools & Equipment, selaku pelaku 
industri di bidang Kopi khususnya Peralatan dan Perlengkapan 
Coffeeshop menghadirkan Basic Trainning Barista ini untuk mendukung 
program pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pada profesi 
Barista. Meskipun Trainning ini ditujukan kepada tenaga kerja yang minat 
akan posisi Barista, namun disini kami tidak menutup kesempatan bahwa 
trainning ini juga dapat di ikuti oleh masyarakat umum. 
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BAB. 1 
SEJARAH KOPI 

  
     Sejarah mencatat tanaman kopi berasal dari Abyssinia, sebuah nama 
daerah lawas di Afrika yang saat ini mencakup termasuk wilayah negara 
Etiopia dan Eritrea sekitar 3000 tahun yang lalu (1000 SM). Era 
penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 800 SM, pendapat lain 
mengatakan 850 M. Tidak banyak diketahui bagaimana orang-orang 
Abyssinia memanfaatkan tanaman kopi, ada pendapat  mengatakan pada 
saat itu banyak orang di Benua Afrika terutama bangsa Etiopia, 
mengonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan 
anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. 
 
     Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja, ketika 
penggembala bernama Khalid (beberapa menyebutnya Kaldi / seorang 
penduduk Abyssinia) mengamati kawanan kambing gembalaannya yang 
tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam, setelah memakan 
sejenis buah beri. Ia pun mencoba memasak dan memakannya, 
kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai 
negara di Afrika, namun metode penyajiannya masih menggunakan 
metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi 
ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di Arab dengan metode 
penyajian yang lebih maju.  
  
     Berbagai rujukan sejarah mengatakan kopi dipopulerkan sebagai 
minuman penyegar oleh bangsa Arab yang memang memiliki peradaban 
yang lebih maju daripada bangsa Afrika saat itu. Tidak hanya memasak 
biji kopi, tetapi juga direbus untuk diambil sarinya. Pada abad ke-13, 
umat Muslim banyak mengonsumsi kopi sebagai minuman penambah 
energi saat beribadah di malam hari. Kepopuleran kopi pun turut 
meningkat seiring dengan penyebaran agama Islam pada saat itu hingga 
mencapai daerah Afrika Utara, Mediterania, dan India dan biji kopi 
menjadi komoditas komersial setelah dibawa oleh para pedagang Arab ke 
Yaman. 
 
     Di masa awal, bangsa Arab memonopoli perdagangan biji kopi. 
Mereka mengendalikan perdagangan lewat Mocha, sebuah kota 
pelabuhan yang terletak di Yaman. Saat itu Mocha menjadi satu-satunya 
gerbang lalu-lintas perdagangan biji kopi. Demikian strategisnya 
pelabuhan tersebut dalam perdagangan kopi, sampai-sampai orang 
Eropa menyebut kopi dengan nama Mocha. 
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Ilustrasi penemuan kopi pada buku William Harrison Ukers (All About Coffee – 1922) 
  
     Pada masa ini, belum ada budidaya tanaman kopi di luar daerah Arab 
karena bangsa Arab selalu mengekspor biji kopi yang infertil (tidak subur) 
dengan cara memasak dan mengeringkannya terlebih dahulu. Hal ini 
menyebabkan budidaya tanaman kopi tidak memungkinkan untuk 
tersebar diluar kawasan Arab saat itu. 
 
     Barulah pada tahun 1600-an, seorang peziarah India bernama Baba 
Budan berhasil membawa biji kopi fertil keluar dari Mekah dan 
menumbuhkannya di berbagai daerah di luar Arab. Biji kopi dibawa 
masuk pertama kali ke Eropa secara resmi pada tahun 1615 oleh seorang 
saudagar Venesia. Ia mendapatkan pasokan biji kopi dari orang Turki, 
namun jumlah ini tidaklah mencukupi kebutuhan pasar. Oleh kerena itu, 
bangsa Eropa mulai membudidayakan biji kopi yang ada. Memasuki abad 
ke-17 orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi 
sendiri. 
 
     Karena iklim Eropa tidak cocok untuk tanaman kopi, mereka 
membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar 
di berbagai penjuru bumi. Bangsa Belanda adalah salah satu negara 
Eropa pertama yang berhasil membudidayakannya pada tahun 1616. 
Kemudian pada tahun 1690, biji kopi dibawa ke Pulau Jawa untuk 
dibudidayakan secara besar-besaran. Karena pada saat itu, Indonesia 
masih merupakan negara jajahan Kolonial Belanda. Untuk masa tertentu 
kopi dari Jawa sempat mendominasi pasar kopi dunia. Saat itu secangkir 
kopi lebih popular dengan sebutan “Cup of Java”, secara harfiah artinya 
“secangkir Jawa”. 
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1. Asal Usul penamaan Kopi 
  
     Menurut Wiliam Harrisson Ukers dalam bukunya All About Coffe 
(1922) kata “kopi” mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa sekitar 
tahun 1600-an. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab “qahwa”. Atau, 
mungkin tidak langsung dari istilah Arab tetapi melalui istilah Turki 
“kahveh”. Di Arab istilah “qahwa” tidak ditujukan untuk nama tanaman 
tetapi merujuk pada nama minuman. Malahan ada beberapa catatan 
yang menyebutkan istilah tersebut awalnya merujuk pada salah satu 
jenis minuman dari anggur (wine). 
 
     Namun para ahli meyakini kata “qahwa” digunakan untuk menyebut 
minuman yang terbuat dari biji yang diseduh dengan air panas. Biji 
tersebut diketahui berasal dari buah yang dihasilkan tanaman kopi. 
Masih menurut Ukers, asal-usul kata “kopi” secara ilmiah mulai 
dibicarakan dalam Symposium on The Etymology of The Word Coffee 
pada tahun 1909. Dalam simposium ini secara umum kata “kopi” diyakini 
merujuk pada istilah dalam bahasa arab “qahwa”, yang mengandung arti 
“kuat”. 
  
     Ada juga pihak yang menyangkal istilah kopi diambil dari bahasa Arab. 
Menurut mereka istilah kopi berasal dari bahasa tempat tanaman kopi 
berasal yakni Abyssinia. Diadaptasi dari kata “kaffa” nama sebuah kota di 
daerah Shoa, di Selatan Barat Daya Abissynia. Namun anggapan ini 
terbantahkan karena tidak didukung bukti kuat. Bukti lain menunjukkan 
di kota tersebut buah kopi disebut dengan nama lain yakni “bun”. Dalam 
catatan-catatan Arab “bun” atau “bunn” digunakan untuk menyebut biji 
kopi bukan minuman. 
  
     Dari bahasa Arab istilah “qahwa” diadaptasi ke dalam bahasa lainnya 
seperti seperti bahasa Turki “kahve”, bahasa Belanda “koffie”, bahasa 
Perancis “café”, bahasa Italia “caffè”, bahasa Inggris “coffee”, bahasa Cina 
“kia-fey”, bahasa Jepang “kehi”, dan bahasa melayu “kawa”. Pada 
faktanya hampir semua istilah untuk kopi di berbagai bahasa memiliki 
kesamaan bunyi dengan istilah Arab. 
 
     Khusus untuk kasus Indonesia, besar kemungkinan kata “kopi” 
diadaptasi dari istilah Arab melalui bahasa Belanda “koffie”. Dugaan yang 
logis karena Belanda yang pertama kali membuka perkebunan kopi di 
Indonesia.  
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Tapi tidak menutup kemungkinan kata tersebut diadaptasi langsung dari 
bahasa Arab atau Turki. Mengingat banyak pihak di Indonesia yang 
memiliki hubungan dengan bangsa Arab sebelum orang-orang Eropa 
datang. 
 
2. Sejarah Kopi di Indonesia 
  
     Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat keempat terbesar di 
dunia dari segi hasil produksi. Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang 
dan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian 
masyarakat di Indonesia. Indonesia diberkati dengan letak geografisnya 
yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Letak 
Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk pertumbuhan dan produksi 
kopi. Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda 
membawa kopi dari Malabar, India, ke Jawa. Mereka membudidayakan 
tanaman kopi tersebut di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak 
dekat Batavia. Namun upaya ini gagal kerena tanaman tersebut rusak 
oleh gempa bumi dan banjir. 
  
     Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek 
pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706 sampel kopi yang dihasilkan 
dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di Kebun 
Raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar, kopi yang dihasilkan memiliki 
kualitas yang sangat baik. Selanjutnya tanaman kopi ini dijadikan bibit 
bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun 
memperluas areal budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor dan 
pulau-pulau lainnya di Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peta awal mula penyebaran tanaman kopi. (Gambar: diolah dari IRD) 

https://www.ird.fr/
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Proses Pengolahan Kopi Zaman Belanda 
  
     Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh 
perkebunan kopi yang ada di Indonesia terutama di dataran rendah rusak 
terserang penyakit karat daun atau Hemileia vastatrix (HV). Kala itu 
semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis Arabika 
(Coffea arabica). Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan 
spesies kopi liberika (Coffea liberica) yang diperkirakan lebih tahan 
terhadap penyakit karat daun. 
  
     Sampai beberapa tahun lamanya, kopi liberika menggantikan kopi 
arabika di perkebunan dataran rendah. Di pasar Eropa kopi liberika saat 
itu dihargai sama dengan arabika. Namun rupanya tanaman kopi liberika 
juga mengalami hal yang sama, rusak terserang karat daun. Kemudian 
pada tahun 1907 Belanda mendatangkan spesies lain yakni kopi robusta 
(Coffea Canephora). Usaha kali ini berhasil, hingga saat ini perkebunan-
perkebunan kopi robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan. 
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     Bencana alam, Perang Dunia II dan perjuangan kemerdekaan - 
semuanya mempunyai peranan penting bagi kopi di Indonesia. Pada awal 
abad ke-20 perkebunan kopi berada di bawah kontrol pemerintahan 
Belanda. Infrastruktur dikembangkan untuk mempermudah perdagangan 
kopi. Sebelum Perang Dunia II di Jawa Tengah terdapat jalur rel kereta api 
yang digunakan untuk mengangkut kopi, gula, merica, teh dan tembakau 
ke Semarang untuk kemudian diangkut dengan kapal laut. Kopi yang 
ditanam di Jawa Tengah umumnya adalah kopi Arabika. 
 
     Kopi Arabika juga banyak diproduksi di kebun-kebun seperti (Kayumas, 
Blawan, Kalisat/Jampit)di Bondowoso, Jawa Timur. Sedangkan kopi 
robusta di Jawa Timur, banyak diproduksi dari kebun - kebun seperti 
Ngrangkah Pawon (Kediri), Bangelan (Malang), Malangsari, Kaliselogiri 
(Banyuwangi). Di daerah pegunungan dari Jember hingga Banyuwangi 
terdapat banyak perkebunan kopi Arabika dan Robusta. Kopi Robusta 
tumbuh di daerah rendah sedangkan kopi Arabika tumbuh di daerah 
tinggi.Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan 
kopi Belanda yang ada di Indonesia di nasionalisasi. Sejak itu Belanda 
tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. 
  
  
3. Pemanfaatan Kopi di bidang lain 
  
     Disamping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat 
menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan 
berbagai penyakit jantung (kardiovaskuler). Kopi terkenal akan 
kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein sendiri merupakan senyawa 
hasil metabolisme sekunder golongan alkaloid dari tanaman kopi dan 
memiliki rasa yang pahit. 
 
     Berbagai efek kesehatan dari kopi pada umumnya terkait dengan 
aktivitas kafein di dalam tubuh. Peranan utama kafein ini di dalam tubuh 
adalah meningkatan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan 
memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Efeknya ini 
biasanya baru akan terlihat beberapa jam kemudian setelah 
mengonsumsi kopi. Kafein tidak hanya dapat ditemukan pada tanaman 
kopi, tetapi juga terdapat pada daun teh dan biji cokelat. Batas aman 
konsumsi kafein yang masuk ke dalam tubuh perharinya adalah 100–150 
mg. Dengan jumlah ini, tubuh sudah mengalami peningkatan aktivitas 
yang cukup untuk membuatnya tetap terjaga.   
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 Struktur kandungan Kafein pada Kopi 
  
     Selama proses pembuatan kopi, banyak kafein yang hilang karena 
rusak ataupun larut dalam air perebusan. Di samping itu, pada beberapa 
kasus pengurangan kadar kafein justru dilakukan untuk disesuaikan 
dengan tingkat kesukaan konsumen terhadap rasa pahit dari kopi. 
Metode yang umum dipakai untuk hal ini adalah Swiss Water Process.  
 
     Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan uap air panas untuk 
mengekstraksi kafein dari dalam biji kopi. Pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan pada era ini juga telah memungkinkan implementasi 
bioteknologi dalam proses pengurangan kadar kafein. Cara ini dilakukan 
dengan menggunakan senyawa theophylline yang dilekatkan pada 
bakteri untuk menghancurkan struktur kafein. 
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     Kandungan kafein dalam kopi memiliki efek yang beragam pada setiap 
manusia. Beberapa orang akan mengalami efeknya secara langsung, 
sedangkan orang lain tidak merasakannya sama sekali. Hal ini terkait 
dengan sifat genetika yang dimiliki masing-masing individu terkait 
dengan kemampuan metabolisme tubuh dalam mencerna kafein. 
Metabolisme kafein terjadi dengan bantuan enzim sitokrom. 
 
     Terdapat 2 tipe enzim, yaitu CYP1A2-1 dan CYP1A2-2. Orang yang 
memiliki enzim CYP1A2-1 mampu memetabolisme kafein dengan cepat 
dan efisien sehingga efek dari kafein dapat dirasakan secara nyata.  Enzim 
CYP1A2-2 memiliki laju metabolisme kafein yang lambat sehingga 
kebanyakan orang dengan tipe ini tidak merasakan efek kesehatan dari 
kafeina dan bahkan cenderung menimbulkan efek yang negatif. 
  
     Kopi banyak dikonsumsi oleh para atlet sebelum bertanding. Banyak 
isu yang berkembang mengenai efek negatif meminum kopi bagi tubuh, 
seperti meningkatnya risiko terkena kanker, diabetes melitus tipe Dua (2), 
insomnia, penyakit jantung, dan kehilangan konsentrasi. Beberapa 
penelitian justru menyingkapkan hal sebaliknya. Kandungan kafein yang 
terdapat di dalam kopi ternyata mampu menekan pertumbuhan sel 
kanker secara bertahap. 
 
     Selain itu, kafein mampu menurunkan risiko terkena diabetes melitus 
tipe 2 dengan cara menjaga sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kafein 
dalam kopi juga telah terbukti mampu mencegah penyakit serangan 
jantung. Pada beberapa kasus, konsumsi kopi juga dapat membuat tubuh 
tetap terjaga dan meningkatkan konsentrasi walau tidak signifikan. Di 
bidang olahraga, kopi banyak dikonsumsi oleh para atlet sebelum 
bertanding karena senyawa aktif di dalam kopi mampu meningkatkan 
metabolisme energi, terutama untuk memecahkan glukogen (gula 
cadangan dalam tubuh). Bahkan ada salah satu cabang olahraga yang 
melarang para atlet mengkonsumsi 6 cangkir kopi 24 jam sebelum 
bertanding. Karena efek yang ditimbulkan oleh kopi, dianggap mampu 
menjadi dopping bagi atlet yang berlaga. 
 
     Selain kafein, kopi juga mengandung senyawa antioksidan dalam 
jumlah yang cukup banyak. Adanya antioksidan dapat membantu tubuh 
dalam menangkal efek pengrusakan oleh senyawa radikal bebas, seperti 
kanker, diabetes, dan penurunan respon imun. Beberapa contoh senyawa 
antioksidan yang terdapat di dalam kopi adalah polifenol, flavonoid, 
proantosianidin, kumarin, asam klorogenat, dan tokoferol. Dengan 
perebusan, aktivitas antioksidan ini dapat ditingkatkan. 
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BAB. 2 
SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION (SCA) 

  
     Sebelum beranjak ke Proses pengolahan Kopi, ada baiknya kita 
mengetahui tentang Asosiasi Kopi Spesial Internasional. Specialty Coffee 
Association (SCA) adalah asosiasi berbasis keanggotaan nirlaba atau 
Asosiasi non profit yang dibangun di atas landasan keterbukaan, 
inklusivitas, dan kekuatan pengetahuan bersama. Dari petani kopi sampai 
barista dan pemanggang kopi, keanggotaannya mencakup internasional, 
mencakup setiap elemen rantai nilai kopi. 
 
     SCA bertindak sebagai kekuatan pemersatu dalam industri khusus kopi 
dan bekerja membuat kopi lebih baik dengan meningkatkan standar di 
seluruh dunia melalui pendekatan kolaboratif dan progresif. 
Didedikasikan untuk membangun industri yang adil, berkelanjutan, dan 
memupuk untuk semua, SCA mengacu pada wawasan dan inspirasi 
bertahun-tahun dari komunitas kopi spesial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specialty Coffee Association 
  
     Sejarah Specialty Coffee Association (SCA) adalah bentuk 
penggabungan dari Specialty Coffee Association of America (SCAA) yang 
telah didirikan pada tahun 1982 dan Specialty Coffee Association of 
Europe (SCAE) yang didirikan pada tahun 1998. Penggabungan ini 
menjadikan suatu Organisasi Resmi yang diperkenalkan pada bulan 
Januari 2017 yakni Specialty Coffee Association (SCA). 
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Specialty Coffee Associaton of Indonesia (SCAI) / Asosiasi Kopi 
Spesial Indonesia (AKSI) 
  
     Di Indonesia sendiri pada tahun 2007, beberapa kelompok petani kopi 
Indonesia, eksportir, roaster dan pengecer memutuskan untuk 
membentuk Asosisai Kopi Spesial Indonesia (AKSI) atau Specialty Coffee 
of Indonesia (SCAI) untuk meningkatkan kualitas mutu serta kuantitas 
perkopian di Indonesia. Aksi didirikan pada tahun 2008 dan 
keanggotaannya terbuka bagi individu, lembaga dan komunitas kopi yang 
berhubungan dengan kopi spesial (Sebelumnya hanya Arabika tetapi 
kemudian Robusta terbaik juga tersedia) dari Indonesia. Semua yang 
termasuk petani Individu, kelompok tani, pembeli, roaster, eksportir, 
pengecer dan individu / orang yang memiliki misi yang sama. Asosiasi 
Kopi Spesial Indonesia ini ber Afiliasi langsung dengan Kementrian 
Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) dan Kementrian 
Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialty Coffee Association of Indonesia 
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     Semboyan dari Asosiasi adalah "Istimewa dalam keanekaragaman" 
yang merupakan cerminan dari keragaman rasa kopi Indonesia, berbagai 
kalangan petani yang menanamnya dan lingkungan di mana yang 
ditanam menyebar dari Barat ke Timur dari Kepulauan Indonesia. Setiap 
ekosistem dan tanah Indonesia telah diciptakan untuk kopi dengan profil 
cupping unik sesuai dengan tempat tumbuhnya kopi. 
  
Coffee Taster’s Flavour Wheel 
  
     Awalnya diterbitkan pada tahun 1995, Coffee Taster’s Flavour Wheel 
adalah salah satu sumber paling ikonik di industri kopi dan telah menjadi 
standar untuk industri Kopi selama lebih dari dua dekade. Pada tahun 
2016, sumber berharga ini diperbarui dalam sebuah penilitan yang 
berkolaborasi dengan World Coffee Research (WCR). 
 
     Dasar dari karya ini, the World Coffee Research Sensory Lexicon, 
adalah produk dari puluhan panelis sensoris profesional, ilmuwan, 
pembeli kopi, dan perusahaan pemanggang kopi yang bekerja sama 
melalui WCR dan SCAA. Ini adalah penelitian terbesar dan paling 
kolaboratif tentang rasa kopi yang pernah ada, mengilhami satu set kosa 
kata baru untuk para profesional industri kopi yang ada. 
  
     Berikut ini adalah ilustrasi Flavour Wheel yang diterbitkan oleh SCAA 
melalui penelitian tentang rasa kopi yang pernah ada di dunia. 
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SCAA Flavour Wheel 
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BAB. 3 
JENIS KOPI DAN PROSES PENGOLAHANNYA 
  
  
1. Jenis – jenis Biji Kopi 
  
     Berdasarkan catatan International Coffee Organitazion (ICO) yang 
merupakan Organisasi perdagangan kopi internasional, ada 4 Varietas Biji 
Kopi yang di perdagangkan secara global, yakni : 
  
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buah Kopi 
  
a. Biji Kopi Arabica 
  
     Kopi arabica dihasilkan oleh spesies tanaman Coffea Arabica, dan 
merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Sebagian besar 
kopi yang ada dibuat dengan menggunakan biji kopi jenis ini. Kopi ini 
berasal dari Etiopia dan sekarang telah dibudidayakan di berbagai 
belahan dunia, mulai dari Amerika Latin, Afrika Tengah, Afrika Timur, 
India, dan Indonesia.  
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     Secara umum, kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim tropis atau 
subtropis. Kopi arabika tumbuh pada ketinggian 600–2000 m di atas 
permukaan laut. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 meter bila kondisi 
lingkungannya baik. Suhu tumbuh optimalnya adalah 18-26 C. Biji kopi 
yang dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah 
gelap.  
  
     Disamping itu, kita mengenal nama Peaberry Coffee yakni biji kopi 
yang dihasilkan secara spesial diantara hasil produksi tanaman kopi 
Arabica. Jika pada umumnya buah kopi berbiji dua (Dikotil) namun untuk 
Peaberry ini hanya terdapat satu biji kopi (Monokotil). Proses 
pembuahan Peaberry ini berlangsung alami dan tidak dapat direkayasa, 
oleh sebab itu jumlah produksi nya akan sangat sedikit sekali dalam masa 
panen. Keistimewaannya adalah mempunyai citarasa yang lebih tinggi, 
aroma lebih wangi dan rasa yang lebih padat (Full). 
  
b. Biji Kopi Robusta  
  
     Kopi robusta dihasilkan oleh spesies tanaman Coffea Canephora, 
pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Kopi robusta dapat 
dikatakan sebagai kopi kelas 2, karena rasanya yang lebih pahit, sedikit 
asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. 
Selain itu, cakupan daerah tumbuh kopi robusta lebih luas daripada kopi 
arabika yang harus ditumbuhkan pada ketinggian tertentu. Kopi robusta 
dapat ditumbuhkan dengan ketinggian 800 m di atas permukaan laut. 
Selain itu, kopi jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan 
penyakit. Kopi robusta banyak ditumbuhkan di Afrika Barat, Afrika 
Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. 
  
c. Biji Kopi Liberica 
  
     Kopi Liberica dihasilkan oleh spesies tanaman Coffea Liberica dengan 
sub spesies Coffeea Liberica Var. Ukuran biji kopi Liberica sedikit lebih 
besar dibanding kopi Arabica maupun Robusta. Bangsa Belanda sempat 
menanam kopi Liberica di Indonesia untuk menggantikan kopi Arabica 
yang sudah ditanam sebelumnya. . Hal ini dikarenakan, di awal abad ke-
20 perkebunan kopi di Indonesia mulai terserang hama, yang hampir 
memusnahkan seluruh tanaman kopi. Akhirnya pemerintah penjajahan 
Belanda sempat memutuskan untuk mencoba menggantinya dengan 
jenis Kopi yang lebih kuat terhadap serangan penyakit yaitu kopi Liberika 
dan Excelsa. 
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d. Biji Kopi Excelsa 
  
     Kopi Excelsa dihasilkan dari spesies tanaman yang sama dengan kopi 
Liberica yakni Coffea Liberica, namun untuk sub spesiesnya berbeda 
karena biji kopi Excelsa dihasilkan dari subspesies Coffea Liberica Var 
Dewevrei. Kopi Excelsa merupakan salah satu jenis kopi yang paling 
toleran terhadap ketinggian lahan. Pohon kopi Excelsa dapat menjulang 
tinggi hingga 20 meter, bentuk daunnya besar dan lebar dengan warna 
hijau keabu-abuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perbedaan Biji Kopi menurut jenisnya  
  
2. Metode Penanganan Pasca Panen Kopi 
  
     Penanganan pasca panen kopi meliputi pekerjaan – pekerjaan yang 
harus dilakukan setelah proses panen buah kopi selesai dilaksanakan. 
Pekerjaan tersebut mencakup pembersihan dan penjemuran biji kopi 
hingga berbentuk Green Beans yang sudah terlepas dari daging buah, 
kulit tanduk dan kulit ari sehingga siap untuk dilakukan proses 
selanjutnya yakni Sangrai atau Roasting. Penanganan pasca panen kopi 
harus dilakukan dengan tepat agar kualitasnya terjaga dan dapat 
disimpan dalam jangka waktu yang lama. 
 
     Konon katanya rasa  nikmat dari suatu kopi, 60% dipengaruhi oleh 
kebun, 30% dipengaruhi faktor Roasting, dan 10% dari penyeduhan. Dan 
yang menarik, dominasi rasa biji kopi oleh kebun terjadi pada saat proses 
panen buah kopi. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) macam teknik 
untuk menangani pasca panen kopi yaitu metode basah (Wet) dan kering 
(Dry). 
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• Pasca Panen Kopi dengan Metode Basah (Wet Process) 
  
     Pada dasarnya, penanganan pasca panen kopi dengan metode basah 
dilakukakn melalui tahap pengelupasan kulit dan penghilangan lendir 
sisa daging buah menggunakan air. Jadi setelah buah dipetik dari 
tanaman kopi, semua buah ini dilakukan perendaman dalam air untuk 
memisahkan buah kopi yang berkualitas. Dalam metode ini, buah yang 
kualitasnya kurang baik akan terapung dipermukaan air, sedangkan 
kualitas yang baik akan terendam sepenuhnya di dasar air. Buah kopi 
yang kualitas kurang baik harus disingkirkan agar tidak merusak mutu 
dari buah kopi yang kualitasnya baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
     

 
 
 
 

Metode Basah Penanganan Pasca Panen Kopi 
 

Setelah proses pemisahan buah kopi yang baik dan kurang baik selesai 
dilakukan, tahap berikutnya adalah pengupasan. Hasil dari proses 
sebelumnya berupa biji kopi yang masih diselimuti kulit tandu dan 
berlendir. Jadi harus dilakukan pembersihan biji kopi sekali lagi sehingga 
biji tersebut benar – benar layak untuk memasuki proses selanjutnya. 
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Pada Metode Basah (Wet Process), dikenal 2 (dua) teknik untuk 
membersihkan kulit tanduk dan lendir dari biji kopi. Yakni : 
  
i. Semi Washed  
Teknik ini dilakukan dengan cara, lapisan lendir yang masih menempel di 
kulit tanduk dibuang dengan memasukkan biji kopi kedalam karung 
selama 12- 24 jam.  
 
Hasilnya berwujud biji kopi yang memiliki permukaan kesat, tidak licin, 
dan tidak berlendir. Biji tersebut lantas dibilas dengan air, kemudian 
dijemur. Metode basah dengan teknik Semi Washed ini akan 
menciptakan biji kopi yang mempunyai rasa asam yang rendah dengan 
rasa body yang cukup kuat. 
  
ii. Fully Washed 
Teknik ini sedikit berbeda dengan teknik Semi Washed, dalam teknik ini 
Biji Kopi akan direndam kedalam air selama 12 jam, dimana pada jam ke 
6, air rendaman akan diganti. Setelah perendaman, biji kopi akan dibilas 
bersih kemudian dijemur hingga kering. Dengan teknik Full Washed ini, 
karakter citarasa yang didapat adalah rasa body yang cukup ringan (mild). 
  
• Pasca Panen Kopi dengan Metode Kering (Dry Process) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Pengeringan Buah Kopi 

Dibandingkan dengan Metode 
Basah (Wet Process) yang biasa 
dikerjakan oleh para petani 
pemula, Metode Kering (Dry 
Process)harus dilakukan oleh 
para petani yang sudah 
berpengalaman, karena 
menyimpan resiko gagal rasa. 
Kopi yang mengalami gagal 
rasa tentu saja menyebabkan 
kualitasnya menurun drastis 
sehingga harganya pun akan 
menjadi sangat murah. 
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Secara prinsip, metode kering dilakukan dengan membersihkan buah 
kopi menjadi biji kopi (pengupasan) tanpa menggunakan air sedikitpun. 
Jadi setelah dipetik dari kebun, buah kopi tersebut akan langsung 
dijemur begitu saja dan tidak perlu menghilangkan kulit dan lendirnya. 
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan biji kopi yang memiliki citarasa 
dan aroma yang berbeda dan khas buah – buahan. 
  
Ada dua macam teknik pada Metode Kering, antara lain : 
  
a. Honey Process 
Pada teknik ini, buah kopi yang telah dipanen kemudian dikupas 
langsung. Berikutnya biji kopi yang masih dibungkus lendir tersebut 
dijemur hingga kering. Proses ini akan menghasilkan biji kopi yang 
bercitarasa sweet. 
  
b. Natural Process 
Sementara pada proses natural, buah kopi akan dijemur langsung sekulit-
kulitnya tanpa melalui proses pengupasan. Tujuannya ialah agar muncul 
rasa lain selan asam dan pahit pada biji kopi tersebut. Misalnya saja rasa 
buah-buahan pada kopi yang cukup kuat. 
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3. Proses Penyangraian Kopi (Coffee Roasting) 
  
Roasting merupakan salah satu proses penting yang akan mempengaruhi 
kualitas aroma dan rasa dari kopi. Bahkan secara persentase, proses 
roasting memiliki pengaruh hingga 30% dalam sumbangan aroma dan 
rasa. Meski terdengar sepele, tapi untuk menyangrai kopi agar nantinya 
mengeluarkan karakter terbaik dan terasa nikmat sebenarnya tidak 
semudah kelihatannya.  
 
Banyak specialty coffee roasters yang harus mengalami beberapa kali 
percobaan, proses gagal, dan trial and error dulu sebelum mendapat pola 
roasting terbaik untuk masing-masing kopi yang mereka sangrai.  
  
Sebelum mengenal Roasting Profile  (Profil Sangrai) ada baiknya kita 
mengenal fase perubahan biji kopi saat di sangrai (Roasting). 
 
a. Drying (Pengeringan) 
Biji kopi mentah biasanya mengandung sekitar 7-11 % air yang terbagi 
merata di seluruh struktur padat biji kopi. Sekadar informasi, biji kopi 
tidak akan berubah warna menjadi kecoklatan selama kandungan air 
masih ada. 
 
Jadi ketika biji kopi yang masih raw (mentah) dimasukkan ke dalam mesin 
roasting, tahap pertama yang terjadi adalah: biji kopi akan mulai 
menyerap sejumlah panas, lalu mulai menguapkan kandungan air tadi. 
Proses pengeringan ini cenderung membutuhkan panas dan energi yang 
cukup besar. 
  
b. Yellowing (Penguningan) 
Setelah kandungan air yang tersisa ‘dikuras’ dari biji kopi, reaksi 
pencoklatan pun dimulai. Pada tahap ini, biji kopi biasanya masih padat 
dan sedikit beraroma beras. Namun biji kopi akan mulai mengembang, 
dan kulit biji kopi yang tipis (atau yang menyerupai sekam) akan mulai 
mengelupas. 
 
Pada tahap ini pula, sekam itu akan dipisahkan dari biji yang sedang 
disangrai melalui sistem aliran udara dalam roaster. Kumpulan kulit 
sekam biji kopi ini kemudian disingkirkan untuk mencegah risiko 
kebakaran (dalam mesin) mengingat sifatnya yang tipis dan gampang 
terbakar. 
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c. First Crack (Pecahan Pertama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Roast Development 
Setelah cracking pertama, biji kopi cenderung bertekstur lebih lembut di 
permukaannya tapi belum secara keseluruhan. Fase roasting ini 
menentukan warna akhir dari biji kopi dan termasuk juga “derajat” 
roasting-nya. 
  
e. Second Crack (Pecahan kedua) 
Pada poin ini, biji kopi mulai memecah kembali kedua kali, tapi dengan 
bunyi yang lebih ringan dan lembut. Ketika biji kopi mencapai fase ini, 
minyak alami (oil) kopi biasanya akan muncul ke permukaan biji. Banyak 
karakter acidity kopi telah hilang di fase ini, rasa-rasa jenis baru sekaligus 
juga berkembang pada tahap ini. 
 

Ketika biji kopi mulai berubah 
kecoklatan pada proses 
yellowing, ada semacam 
percampuran antara gas 
karbon dioksida dan air yang 
sama-sama menguap di 
dalam biji kopi. Ketika 
tekanan kedua elemen ini 
mencapai puncaknya, biji kopi 
akan mulai terbuka dan pada 
saat inilah biji-biji kopi akan 
memecah. Atau cracking, 
istilahnya. 
 
Proses ini bisa kita kenali 
melalui bunyi yang renyah, 
seperti bunyi kacang yang 
pecah. Pada tahap ini pula, 
segala karakter dan rasa-rasa 
yang familiar dari biji kopi 
akan mulai berkembang dan 
“terbentuk”. 
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Fase Perubahan Kopi di setiap tahapan 

  
Beberapa fase diatas telah menjelaskan perubahan struktur dari biji kopi 
selama dilakukan penyangraian (Roasting). Dari penjelasan tersebut baru 
kita akan mengenal Profil Sangrai (Roasting Profile) yang akan 
menentukan hasil akhir dari secangkir kopi yang akan di nikmati. 
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Beberapa fase diatas telah menjelaskan perubahan struktur dari biji kopi 
selama dilakukan penyangraian (Roasting). Dari penjelasan tersebut baru 
kita akan mengenal Profil Sangrai (Roasting Profile) yang akan 
menentukan hasil akhir dari secangkir kopi yang akan di nikmati. 
  
Adapun profil sangrai dapat dibedakan sebagai berikut : 
   
Light Roast 
Light roast merupakan fase terjadinya proses “enzimasi” yang  
membentuk karakteristik acidity pada biji kopi. Pada fase ini, green bean 
akan mengalami perubahan warna dari raw (mentah) menuju yellowing 
(penguningan) lalu browning (pencoklatan) hingga awal first crack  
(pecah pertama). 
 
Proses pecah pertama ini sendiri merupakan fase yang terjadi karena uap 
air di dalam biji kopi “bertemu” dengan karbondioksida (CO2) yang 
memiliki tekanan, lalu terlepasnya panas pada biji kopi dan terbentuknya 
glukosa sehingga menimbulkan “popping sound” (seperti bunyi popcorn). 
  
Karakteristik aroma dan rasa kopi di light roast profile akan cenderung 
toasted grain, ringan, kafein dan keasaman yang dominan dan secara 
visual, profil warna biji kopi cenderung coklat terang. 
   
Medium Roast 
Sekarang kita lanjut ke profil medium roast. Pada profil medium roast, 
fase yang terjadi adalah proses “caramelyzed” yang cenderung 
membentuk karakter aroma dan rasa “sweet” pada kopi. Pada fase ini 
roasted bean mengalami developing aroma dan rasa dari fase 
sebelumnya (first crack) sehingga lebih seimbang dari segi rasa, 
keasaman, kafein yang lebih sedikit dan memiliki profil tekstur yang lebih 
kental daripada light roast dan secara visual, medium roast memiliki 
warna coklat gelap. 
  
Dark Roast 
Di fase ini, biji kopi telah melewati “perjalanan” panjang yang membawa 
banyak perubahan mulai dari berat yang semakin berkurang (ringan), 
warna yang lebih gelap (almost black) dengan kandungan minyak yang 
nampak di permukaan biji kopi serta ukuran yang lebih besar 
dibandingkan dengan kondisi mula saat biji kopi masih mentah (raw 
green bean). 
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Dalam dark roast profile ini pulalah proses “carbonyzed” terjadi pada biji 
kopi sehingga karakteristik aroma dan rasa kopi umumnya akan 
cenderung pahit, agak gosong dan kafeinnya paling sedikit. 
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BAB. 4 
JENIS ALAT KOPI 

  
1. Coffee Grinder (Penggiling Kopi) 
  
Penggiling Kopi adalah salah satu komponen penting dalam menentukan 
rasa kopi yang akan disajikan. Hal ini dikarenakan, Grind Size membawa 
pengaruh signifikan saat Ground Coffe (Bubuk Kopi) diseduh dengan air. 
Reaksi yang timbul saat ekstraksi kopi menjadi sangat berbeda akibat 
pengaruh penampang bubuk kopi. Dalam Coffee Grinding dikenal tiga 
level yang berbeda yakni : 

a. Fine 
Ini adalah level paling halus hasil 
dari penggilingan kopi. Secangkir 
kopi yang disajikan dari grinding 
dengan level ini biasanya akan 
terasa pahit, dengan citarasa 
yang kuat (bold) Acidity yang 
rendah dan Aftertaste yang 
panjang. 
 
b. Medium 
Di level ini, bubuk kopi yang 
tercipta akan sedikit kasar. 
Penggilingan kopi dengan level 
ini akan menciptakan rasa yang 
balance atau seimbang, level ini 
berguna untuk mencari 
karakteristik asli dari biji kopi 
yang telah melalui metode pasca 
panen dan roasting. 
 
c. Coarse 
Ini adalah level paling kasar 
dalam penggilingan biji kopi. 
Dengan level ini akan 
menciptakan citarasa kopi 
dengan Acidity yang dominan, 
Body yang ringan dan Aftertaste 
yang pendek. 
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Tingkatan Grind Size tersebut diatas akan berbeda pula hasilnya jika 
menggunakan alat penggiling kopi yang berbeda. Hal ini penting 
diperhatikan agar secangkir kopi yang nantinya  akan disajikan dapat 
memenuhi keinginan penikmatnya secara akurat. Adapun menurut 
jenisnya alat penggiling kopi dibedakan dalam dua jenis, antara lain : 
 
a) Manual Grinder 
Penggiling Kopi jenis ini di operasikan tanpa bantuan mesin atau listrik. 
Alat penggiling kopi manual ini murni di operasikan oleh manusia. 
Adapun alat alat yang digunakan antara lain : 
 
i. Mortar & Pestle  
Alat Penggiling Kopi ini merupakan alat tradsional yang telah digunakan 
sejak era penemuan minuman kopi. Teknik yang dilakukan adalah dengan 
cara menumbuk biji kopi sehingga akan menghasilkan bubuk kopi. 
Dengan alat ini akan susah menciptakan level gilingan secara halus. 
 
ii. Hand Grinder 
Alat ini merupakan pengembangan dari alat tradisional yang telah 
diciptakan sebelumnya. Prinsip kerjanya mekanis dengan tuas yang ada 
di ujung alat ini. Untuk menggunakan alat ini, kita cukup memutar tuas 
yang ada sampai biji kopi dapat dihaluskan sepenuhnya. Alat ini masih 
cocok digunakan jika ingin membuat minuman kopi dengan teknik 
manual brewing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manual Hand Grinder 
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b) Electric Grinder 
Penggiling Kopi jenis ini di operasikan oleh mesin dan listrik. Ada dua 
jenis penggiling kopi elektrik di pasaran, hal ini dibedakan dari prinsip 
kerja masing – masing alat penggiling kopi elktrik. Adapun jenisnya 
antara lain : 
 
i. Blade Grinder 
Alat ini di operasikan oleh mesin dan listrik dengan penggerak dinamo 
listrik namun alat penggilingnya berbentu pisau hampir mirip seperti 
Blender pada umumnya. 
 
ii. Burr Grinder 
Prinsip kerjanya hampir sama Blade Grinder dengan penggerak dinamo 
listrik. Namun yang membedakan disini adalah alat ini menggunakan 
sebuah mata pisau bergerigi yang akan menghasilkan gilingan kopi 
dengan konsistensi terbaik. Alat penggiling ini bisa digunakan untuk 
membuat secangkir Espresso, karena Grind Size yang dihasilkan bisa 
sangat halus tergantung jenis dan type nya. 
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2. Coffee Brewing Tools (Alat Pembuat Minuman Kopi) 
  
Ada banyak sekali Alat pembuat kopi yang tersedia dipasaran. Alat yang 
dipergunakan merujuk pada metode pembuatan atau cara meng-
ekstraksi bubuk kopi yang ada. Secara umum ada 4 (empat) metode 
pembuatan kopi yang berhasil dikembangkan oleh para komunitas kopi. 
 
Dari metode inilah, alat pembuat kopi dapat berkembang dengan pola 
dan prinsip kerja yang berbeda – beda tentunya dengan rasa yang 
berbeda – beda pula. Adapun keempat teknik tersebut ialah : 
  
1) Steeping (Perendaman) 
  
Tidak banyak rujukan sejarah yang menulis tentang penemuan metode 
ini, namun melihat dari perkembangan sejarah kopi yang sudah ada, 
beberapa beranggapan metode ini adalah metode paling tua yang 
digunakan sejak era penemuan biji kopi. Pada abad ke 15 kekaisaran 
Ottoman Turki memperkenalkan minuman kopi di Konstantinopel pusat 
pemerintahan mereka dengan membuka kedai kopi pertama bernama 
Kiva Han.  
  
Sejak saat itu, metode brewing ini terus berkembang sesuai kultur dan 
budaya masing – masing negara dengan cara mereka masing – masing 
dalam hal penyajian minuman kopi menggunakan metode ini. Metode 
brewing ini melakukan perendaman pada bubuk kopi dalam fase 
ekstraksinya sebelum minuman kopi benar – benar siap disajikan. 
 
Pada Metode ini, bubuk kopi dilakukan perendaman dengan air panas 
atau bisa juga dengan air dingin yang akan menghasilkan ragam 
minuman kopi yang variatif. Adapun alat yang digunakan sepenuhnya 
manual tanpa bantuan listrik dan mesin. Teknik Brewing dengan metode 
steeping antara lain : 
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a. Turkish Coffee Pot (Cezve/Ibrik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b. Cupping (Tubruk) 
Teknik ini tidak membutuhkan alat khusus, bubuk kopi akan langsung 
diseduh dan direndam dengan air panas lalu disajikan dalam cangkir. 
Teknik ini cukup populer di pulau jawa hingga saat ini. Minuman kopi 
yang dihasilkan familiar disebut kopi tubruk oleh masyarakat Indonesia. 
 
c. Cold Brew 

Alat ini digunakan untuk membuat 
secangkir Kopi Turki, dinamakan 
kopi turki karena merujuk pada 
penemuan teknik penyajian yang 
pertama kali diperkenalkan 
kekaiasaran Ottoman Turki di 
Konstantinopel. Alat ini berbentuk 
seperti panci kecil dengan gagang 
yang panjang. Teknik seduhnya 
dengan mencampur kopi dengan 
air (biasanya ditambahkan sedikit 
rempah – rempah) lalu dipanaskan 
langsung diatas Bara Api (beberapa 
menggunakan Arang untuk 
pemanasnya). Kopi yang dihasilkan 
disebut Turkish Coffee (Kopi Turki). 

Cold Brew adalah minuman kopi 
yang fase ekstraksinya dilakukan 
dengan cara perendaman bubuk 
kopi pada air dingin. Biasanya Fase 
Ekstraksi kopi pada Cold Brew 
memakan waktu antara 12 – 24 
jam. Di pasaran banyak produsen 
yang menciptakan alat kopi untuk 
Cold Brew ini. Diantaranya seperti 
Hario Mizudashi, Toddy Cold Brew, 
dll. 

Turkish Coffee Pot (Cezve/Ibrik) 

Hario Mizudashi Ice Coffee Maker 
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d. Eva Solo Coffee Brewer 
Alat ini diperkenalkan pertama kali di tahun 1997 oleh sebuah 
perusahaan keluarga bernama Eva Solo, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang produsen home equipment (alat rumah tangga). Alat 
ini berbentuk seperti Pot Bunga/Vas Bunga berbahan kaca dengan 
penutup pot didesain sebagai filtering (penyaring) Kopi dengan tutup 
kecil diujungnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Solo Coffee Brewer 
Proses brewing nya cukup mudah, cukup memasukkan bubuk kopi 
kedalam Pot lalu tuangkan air panas, dan tunggu beberapa menit. Alat ini 
disertai penutup pot dengan zipper (resleting) yang digunakan untuk 
menutup seluruh permukaan Pot. Setelah dilakukan perendaman 
beberapa menit, tuangkan kopi hasil perendaman tadi ke dalam teko saji 
(Server/Decanter). 
 
e. French Press (Coffee Plunger) 
Beberapa rujukan sejarah membeberkan penemuan alat ini pertama kali 
di Prancis, namun kemudian di patenkan oleh seorang perancang berasal 
dari Kota Milan italia bernama Attilio Calimani pada tahun 1929. Alat ini 
berbentuk gelas tabung dan dilengkapi plunger yang digunakan untuk 
menyaring bubuk kopi yang telah melewati fase ekstraksi. 
 
Cara kerjanya, masukkan bubuk kopi lalu tuang air panas tunggu 
beberapa menit agar bubuk kopi mengalami ekstraksi lalu tekan plunger 
hingga ke dasar french press. Alat ini menggunakan nama press untuk 
menggambarkan bahwa ada teknik untuk menekan (pressing) dalam 
penggunaannya. 
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 French Press 
 
2) Pour Over (Drip Method / Metode Tetes) 
  
Metode ini pertama kali ditemukan oleh seorang ibu rumah tangga 
Jerman bernama Amalie Auguste Melitta Bentz pada tahun 1908. 
Awalnya Melitta bereksperimen dengan membuat corong dari kertas 
buku latihan sekolah milik anaknya dan memasukkannya ke dalam 
cangkir logam kuningan yang telah ia lubangi dengan paku di dasar 
cangkirnya. 
 
Metode ini terus berkembang hingga saat ini, banyak produsen alat kopi 
yang memproduksi alat menggunakan metode ini dengan berbagai 
macam bentuk dan spesifikasi. Pada metode ini, fase ekstraksi dilakukan 
dengan cara menempatkan sebuah filter kertas dengan tingkat kerapatan 
yang tinggi yang fungsinya untuk menahan kopi dan air panas yang 
dituang agar tidak langsung jatuh kedalam teko saji. 
 
Diharapkan pada proses pouring terjadi fase ekstraksi yang disebut 
blooming dimana bubuk kopi melepaskan partikel – partikel yang terikat 
saat proses pengolahan biji kopi. beberapa metode ini menggunakan 
teknik dan Alat sebagai berikut : 
  
a. Melitta Coffee Dripper 
Melitta Bentz selaku penemu metode Drip pada teknik pembuatan kopi 
berhasil mendapatkan hak paten atas penemuannya tersebut dari Kantor 
Paten Jerman (Kaiserliche Patentamt) pada tanggal 20 Juni 1908. Alat 
yang ditemukan hingga saat ini masih menggunakan model yang sama 
dengan satu lubang didasar gelas penyaring (Dripper).  
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b. Kalita Coffee Dripper 
Dripper asal Jepang ini semakin dikenal di Amerika setelah mereka 
mengeluarkan seri-seri Kalita Wave yang memiliki 3 lubang dengan dasar 
flat pada dripper-nya. Kalita termasuk dedengkot dalam bidang dripper 
kopi, produk ini telah diproduksi sejak tahun 1959. Aslinya, bentuk Kalita 
sangat mirip dengan Melitta (terkadang disebut tiruannya Melitta). 
 
Dan kalau diperhatikan, nama brand dan logonya juga nggak jauh beda. 
Yang membuatnya sedikit terlihat lain cuma jumlah lubang di bagian 
dasar dripper: Melitta cuma punya 1, sedangkan Kalita punya 3. Nah, 
konsep dari Kalita dripper lebih kepada perendaman (immersion) dan 
perembesan (permeation). Tiga lubang di bagian bawah dripper didesain 
sedemikian rupa untuk “melancarkan” proses dripping dan mencegah 
over ekstraksi pada kopi yang diseduh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalita Coffee Dripper 

Alat ini terus berkembang dengan 
penggunaan material yang 
berbeda-beda untuk drippernya 
mulai dari keramik hingga metal. 

Melitta Coffee Dripper 
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c. V60 Coffee Dripper 
Sekilas terlihat seperti sebuah cangkir. V60 Pour Over, alat penyeduh kopi 
yang berasal dari negara Jepang dan merupakan paten dari produsen alat 
pembuat kopi Hario, ini berbentuk macam kerucut terbalik yang 
berlubang di ujungnya. Terbuat dari bahan yang kuat akan suhu tinggi, 
biasanya alat ini terbuat dari keramik, kaca, metal, atau juga plastik tahan 
panas. 
 
Di bagian sisi dalamnya terdapat alur-alur aliran yang berbentuk spriral. 
Adanya alur-alur inilah yang berpadu dengan kertas penyaring di atasnya 
membuat kopi yang dihasilkan berkualitas. Penamaan V60 (V-Sixty) 
merujuk pada Gelas Dripper yang berbentuk kerucut menyerupai huruf V 
dengan bentangan mencapai 60 derajat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hario V60 Dripper Materials 

 
d. Chemex 
Chemex merupakan salah satu senior alat penyeduh kopi dengan metode 
pour over. Dibuat oleh seorang ahli kimia Jerman pada sekitar tahun 
1941 yang bernama Peter J. Schlumbohm. Suatu alat seduh ini kemudian 
dipatenkan dan di produksi oleh sebuah perusahaan dengan nama yang 
sama. Sebenarnya metode penyeduhan dengan chemex relatif sama 
dengan alat penyeduh pour over lainnya. Berbentuk seperti gawai 
berbahan glass, sekilas mirip jam pasir. 
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Chemex Coffee Dripper 
 

Perbedaan yang paling utama adalah kertas penyaringnya. Paper filter 
dari chemex ini lebih tebal dan berbahan sedemikian rupa sehingga pada 
proses "blooming" kopi dengan air panas di atas kertas lebih optimal. 
Karena faktor inilah hasil minuman kopi yang dihasilkan memiliki citarasa 
yang kuat, dan semua karakter yang terkandung pada kopi akan terasa 
jelas ketika dicicipi. 
 
e. Clever 
Bila french press dihadapkan pada kendala ampas kopi yang agak repot 
membersihkannya, maka clever mengadopsi sistem pour over yang 
menggunakan filter sehingga sisa kopi mudah dibuang. French press 
memberikan kebebasan untuk mengatur waktu brewing atau steeping 
time, dan rasa kopi yang bisa jadi lebih balance dibandingkan dengan 
clever yang harus disaring dengan kertas dan akan menyerap lemak kopi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clever Coffee Dripper 
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Pada metode pour over aliran air akan langsung turun ke dalam cangkir, 
sebaliknya pada clever, air tidak akan mengalir sepanjang alatnya belum 
diletakkan di atas cangkir. Dengan kata lain, grind size pada pour over 
harus terus disesuaikan agar waktu ekstraksi sesuai dengan keinginan 
kita. 
 
f. Kyoto Dripper 
Kyoto Dripper adalah salah satu alat pembuat Cold Brew (Minuman Kopi 
Dingin), yang membuat berbeda dengan alat pembuat Cold Brew 
sebelumnya adalah alat ini menggunakan teknik dripper dimana hasil 
ekstraksi kopi akan menetes secara perlahan dalam kurun waktu 5 – 8 
jam. Yang membuat menarik, tampilan alat ini yang berbentuk tower 
dengan perangkat tabung kaca sehingga kita akan melihat proses 
ekstraksi kopi dengan peralatan layaknya di laboratorum kimia dan fisika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kyoto Dripper 

 

g. Kone 
Sebenarnya alat ini merupakan pengembangan dari beberapa alat yang 
menggunakan teknik dripper. Alat ini meng efisiensi kan penggunaan 
kertas saring (paper filter) dalam teknik Dripper. Berbentuk kerucut, 
dengan filter yang sangat rapat sehingga penggunaannya tidak 
menggunakan kertas saring. Disamping menghemat biaya yang 
dikeluarkan untuk membeli kertas saring (Paper Filter), Kone juga cukup 
mudah dibersihkan dan dapat dipakai berulang kali. Alat ini dapat 
digunakan untuk Chemex, dan ada juga alat serupa yang dikeluarkan oleh 
produsen Hario seperti Hario Cafeor. 
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Kone for Chemex Dripper 
  
h. Automatic Drip 

i. Neapolitan Flip 
Neapolitan (dalam bahasa Italy, Napoletana) adalah pembuat kopi  
menggunakan kompor yang sangat populer di Italia sampai saat ini. Tidak 
seperti Moka Pot, napoletana tidak menggunakan tekanan uap untuk 
memaksa air melalui kopi, tapi lebih mengandalkan gravitasi. Itulah 
sebabnya, Napoletana termasuk dalam klasifikasi dengan teknik Dripper. 
 
 
 
 
 
 
 

Neapolitan Flip Coffee Maker 

Alat ini pembuat kopi ini cukup banyak 
kita jumpai di pasaran. Berbagai macam 
produsen elektronik juga pernah 
mengeluarkan alat pembuat kopi ini. 
Alat ini merupakan pembuat kopi 
dengan teknik dripper dengan pemanas 
dan tangki air yang terintegrasi dalam 
satu alat. Dilengkapi teko saji yang akan 
menampung hasil seduhan kopi 
didalamnya. Di pasaran, alat ini lebih 
dikenal dengan Automatic Coffee Maker. 



Napoletana diklaim telah ditemukan pada tahun 1819 oleh seorang pria 
Prancis bernama Morize. Namanya diambil dari sebuah kota yang 
terdapat di Italia yaitu Napoli, namun alasan menggunakan nama kota 
Napoli dalam penamaan alat ini masih belum diketahui alasannya. Kata 
“Flip” menggambarkan penggunaan alat ini yang harus dibalik terlebih 
dahulu sebelum kopi siap disajikan. 
 
j. Vietnamese Coffee Filter (Vietnam Drip) 
Alat pembuat kopi ini merupakan alat tradisional di Vietnam. Berbentuk 
gelas Stainless/Logam yang ditempatkan di atas cangkir, didalamnya 
terdapat filter terbuat dari stainless/Logam juga. Cara menyeduhnya 
memasukkan bubuk kopi kasar dan menuangkan air panas kedalam gelas 
stainless/logam ini, lalu tunggu hingga kopi hasil ekstraksi sepenuhnya 
menetes kedalam cangkir. 
 
Cara populer untuk minum kopi Vietnam adalah dengan susu kental 
manis. Hal ini dilakukan dengan mengisi cangkir kopi dengan 2-3 sendok 
makan atau lebih susu kental manis sebelum proses penyaringan drip. 
Kopi diperkenalkan ke Vietnam pada tahun 1857 oleh seorang imam 
Katolik Prancis dalam bentuk pohon arabika. 
 
Keterbatasan ketersediaan susu segar saat itu, karena industri 
peternakan sapi perah di Vietnam masih dalam tahap awal, membuat 
orang Prancis dan Vietnam mulai menggunakan susu kental manis untuk 
penyajian kopi Vietnam yang populer hingga kini. Untuk Kopi Vietnam ini, 
anda bisa myajikan dalam bentuk minuman panas maupun dingin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vietnamese Coffee Filter (Vietnam Drip) 
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k. Drip Pot 
Drip Pot adalah salah satu alat kopi cukup berbeda dengan alat pembuat 
kopi dengan teknik drip lainnya. Umumnya pada teknik drip, kebanyakan 
filter yang dipakai menggunakan kertas, meski beberapa menggunakan 
logam sebagai alat penyaring kopinya. 

Namun, pada Drip Pot kita akan 
menemukan sebuah alat 
penyaring dari sebuah kain yang 
dikaitkan dengan sebuah gagang 
pegangan dan kawat logam 
berbentuk lingkaran. Pot yang 
dipakai berbahan kaca dengan 
bentuk cekung bertingkat pada 
tengahnya diberi kayu sebgai 
penahan panas untuk 
menuangkan kopi kedalam 
cangkir. 
 

Hario Drip Pot Woodneck 
l. Percolator 
Beberapa orang menyebut alat ini sama seperti Moka Pot (nama lain), 
namun alat kerja ini sedikit berbeda dengan Moka Pot. Keduanya 
memang menggunakan tekanan dari suhu panas air yang dipanaskan 
untuk naik dari penampung air ke penampung air bagian atas, dengan 
tujuan air panas yang naik oleh tekanan suhu akan bertemu dengan 
bubuk kopi dan terjadi fase ekstraksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prinsip Kerja Percolator 
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Perbedaan mencolok adalah pada percolator, air panas akan naik dan 
keluar dari sebuah lubang pada tabung kecil panjang dan akan tertuang 
pada bubuk kopi yang sudah ditempatkan pada percofilter dibawahnya. 
Itulah alasan mengapa alat ini masuk dalam kriteria teknik Dripping. Alat 
pembuat kopi ini biasanya dijual dalam kapastias besar, meski ada juga 
dalam kapasitas sedang dan kecil. Hotel biasanya menggunakan untuk 
keperluan Coffee Break para tamunya. 
 
m. Steeper in Vacuum 
Metode ini adalah hasil pengembangan dari metode Steeping yang telah 
kita bahas sebelumnya. Metode Steeping dikembangkan dan dimodifikasi 
dengan penggunaan sebuah peralatan kedap udara dan berkembang dari 
sebelumnya yang menggunakan peralatan manual kini menjadi sebuah 
peralatan dengan kolaborasi antara mekanis dan elektrik, bahkan salah 
satu produsen yang memproduksi mengkonfigurasikannya dengan 
sebuah sistem digital. Alat pembuat kopi dengan metode ini antara lain : 
  
a) Clover Coffee Maker Machine 
 Sekilas alat pembuat kopi ini mirip dengan Automatic Dripper dengan 
dimensi sedang. Dengan bentuknya yang kubus, alat ini dilengkapi 
dengan sebuah dispenser pemanas air beserta sebuah keran dibagian 
atas, dibawahnya terdapat sebuah lubang silinder yang digunakan untuk 
memasukkan bubuk kopi. 
 
Lubang silinder tersebut juga disertai piston penyaring (filter) yang dapat 
naik turun dan terdapat sebuah katup dibagian bawah silinder. 
Pengoperasiannya cukup mudah. Anda tinggal memasukkan bubuk kopi 
kedalam lubang silinder yang ada, lalu tekan sebuah tombol PID Control 
untuk menuangkan air kedalam lubang silinder tersebut hingga bubuk 
kopi muncul dipermukaan atau hingga lubang silinder tersebut penuh. 
 
Tunggu beberapa saat agar bubuk kopi melakukan ektraksi saat kontak 
dengan air panas tersebut. Aduk sedikit, agar ektraksi pada bubuk kopi 
dapat merata sempurna, kemudian tekanlah sebuah tombol PID Control 
yang akan membuat filter didalamnya bergerak naik kepermukaan untuk 
menyaring ampas kopi. Saat filter bergerak naik keatas, sebuah katup 
dibawahnya akan terbuka untuk menuangkan kopi hasil ekstraksi tadi 
kedalam sebuah cangkir yang telah ditempatkan pada peralatan ini. 
Cukup mudah bukan? 
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Clover Coffee Maker 
 

b) Steampunk Brewing Equipment  
Steampunk Brewing Equipment adalah merupakan hak paten dari 
sebuah perusahaan pengembang mesin kopi dan teh bernama Alpha 
Dominche. Sebuah perusahaan Amerika yang berkedudukan di Salt Lake 
City, Utah Amerika. Mereka memperkenalkan mesin kopi dan teh dengan 
sebuah sistem ekstraksi yang belum pernah ada sebelumnya. Mengambil 
nama Steampunk mungkin terinspirasi oleh desain yang diciptakan 
menganut sebuah aliran fiksi ilmiah yang menggambarkan teknologi 
masa depan dengan latar belakang abad 19. 
 
Pada abad itu, teknologi tercanggih adalah sebuah teknologi uap dengan 
pola kerja mesin – mesin yang digerakkan oleh tenaga uap. Meski bentuk 
dan desainnya secara visual menggambarkan sebuah mesin di abad 19 
saat terjadinya revolusi industri, namun mesin sudah dikonfigurasikan 
dengan canggih menggunakan sebuah sistem digital yang terpadu. 
Penggunanya cukup mengoperasikan alat ini dengan sistem digital yang 
ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steampunk Brewing Process 
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3) Pressure (Metode Tekanan) 
  
Metode selanjutnya adalah Pressure, sebuah metode yang teknik 
brewingnya menggunakan tekanan. Tekanan yang digunakan cukup 
beragam, mulai dari tekanan uap, tekanan mekanis, hingga tekanan suhu 
panas. Metode ini cukup familiar di industri kopi saat ini, dikarenakan 
peralatan yang ada menjadi sebuah tolak ukur wajib bagi semua 
coffeeshop yang menjual minuman kopi dengan teknik brewing semacam 
ini. Alat pembuat kopi yang masuk dalam metode ini adalah : 
  
• Moka Pot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Syphon Coffee Maker 
Adalah Alat untuk menyeduh kopi dengan memanfaatkan tekanan dari 
uap air yang masuk ke dalam pipa kecil (funnel), kemudian mengalirkan 
air panas tersebut menuju Upper Bowl (Container Tempat Kopi). Dan di 
dalam Upper Bowl (Container tempat kopi) terdapat semacam filter yang 
akan menyaring ampas kopi. Kemudian air akan turun kembali ke Lower 
Bowl (Container bawah) saat api dimatikan. 

Adalah alat seduh espresso non 
mesin, dimana bubuk kopi yang 
ditaruh diantara tabung atas dan 
tabung bawah, kemudian dialirkan 
air yang mendidih dari bagian 
bawah ke atas. 
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• Aerobie Aeropress 
Adalah Alat kopi yang mengandalkan tekanan pada proses ekstraksinya 
dan pada awalnya menggunakan penyaring berbasis kertas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Espresso Machine (Mesin Espresso) 
Espresso adalah sebuah konsentrat kopi hasil ekstraksi dengan cara 
menekan air panas pada bubuk kopi yang sudah dipadatkan dengan 
tekanan tertentu. Pencipta tekanan yang digunakan pun beragam, mulai 
dari uap, piston, pompa, hingga pompa udara. Alat pembuat Espresso 
juga beragam, ada yang manual dan otomatis. 
 
Mesin pertama pembuatan espresso dibuat dan dipatenkan oleh Angelo 
Moriondo dari Turin, Italia, yang mendemonstrasikan contoh kerja di 
Pameran Umum Turin tahun 1884. Dia diberi hak paten no. 33/256 
tanggal 16 Mei 1884. Sebuah sertifikat judul industri diberikan kepada 
Angelo Moriondo, dari Turin, untuk sebuah penemuan yang disebut 
"Mesin uap baru untuk pengumpulan minuman kopi ekonomis dan 
seketika, metode 'A. Moriondo', Plate CXL". 
 
Mesin espresso menyiram kopi dengan memaksa air bertekanan dengan 
suhu  mendekati titik didih melalui bubuk kopi dan saringan untuk 
menghasilkan konsentrat kopi tebal yang disebut espresso. Desain yang 
disempurnakan dipatenkan pada tanggal 28 April 1903 oleh Luigi 
Bezzera. Paten no: US726793 A, yang dibeli oleh pendiri perusahaan La 
Pavoni yang dari tahun 1905 memproduksi mesin espresso secara 
komersial dalam skala kecil di Milan. 
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Paten Pertama oleh Angelo Moriondo 
  
Beberapa desain mesin telah diciptakan untuk menghasilkan espresso. 
Beberapa mesin terbagi dengan beberapa elemen umum, seperti 
grouphead dan portafilter. Mesin espresso juga memiliki tongkat uap 
(Steam) yang digunakan menghasilkan foam susu untuk minuman 
berbahan dasar kopi seperti cappuccino dan caffe latte. Tenaga dorong 
yang digunakan Mesin Espresso menekan bubuk kopi juga banyak 
jenisnya, diantaranya : 
 
a) Piston Driven (Pendorong Piston) 
Mesin piston-driven, atau tuas-driven, dikembangkan di Italia pada tahun 
1945 oleh Achille Gaggia, pendiri produsen mesin espresso Gaggia. 
Desainnya secara umum menggunakan tuas, dipompa oleh operator 
untuk menekan air panas dan mengirimkannya melalui bubuk kopi yang 
telah dipadatkan. 
 
Tindakan untuk menghasilkan espresso ini biasa disebut dengan menarik 
tembakan, karena mesin espresso dengan tuas yang didorong ini menarik 
pegangan yang panjang untuk menghasilkan espresso. Mesin espresso 
berbasis tuas terkadang disebut mesin espresso manual karena prinsip 
kerjanya yang demikian. 
 
Ada dua jenis mesin espresso piston, yakni manual piston dimana 
operator langsung mendorong air dan piston pegas dimana operator 
bekerja hanya untuk menahan ketegangan pada pegas yang kemudian 
memberikan tekanan untuk membuat espresso.  
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Achille Gaggia Lever Espresso (Piston Driven) 
  
b) Steam Driven (Pendorong Uap)  
Alat yang digerakkan oleh uap ini, dioperasikan dengan cara menekan air 
secara paksa melalui bubuk kopi dengan menggunakan tekanan uap. 
Mesin espresso pertama adalah jenis uap, cara kerjanya dengan 
menyalurkan air panas dan tekanan ke sebuah komponen bernama 
group head kemudian menekannya untuk melewati bubuk kopi yang 
telah dipadatkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Pump Driven (Penggerak Pompa) 
Penyempurnaan mesin piston adalah mesin berbasis pompa, yang 
diperkenalkan di Faema E61 pada tahun 1961, dan telah menjadi desain 
yang paling populer di bar espresso saat ini. Pengembangan ini 
mengalihkan dari sebelumnya yang menggunakan kekuatan manual 
menjadi penggunaan pompa motor-driven untuk memberikan gaya yang 
diperlukan saat pembuatan espresso. 
 

Desain ini masih digunakan hingga saat 
ini oleh para konsumen dengan alasan 
berbiaya rendah, karena tidak perlu 
mengandung komponen yang 
bergerak. Selain itu, mesin yang 
digerakkan oleh uap tidak 
menghasilkan tekanan ekstraksi yang 
tinggi dibandingkan dengan pompa. 
Hal ini menghasilkan kualitas crema 
yang lebih rendah, yang merupakan ciri 
espresso. 
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Mesin espresso dibuat untuk menerima air langsung dari suplai air 
dingin, biasanya di instalasikan dalam mesin itu sendiri, atau dari tangki 
terpisah yang harus diisi dengan air dengan tangan. Karena tekanan 
pemompaan yang tinggi dan kontrol aliran presisi yang dibutuhkan, 
hanya jenis pompa listrik tertentu yang biasa digunakan dikenal sebagai 
pompa solenoid-piston .  
  
Ada empat varian pada mesin dengan jenis ini, varian yang ada 
dibedakan pada cara menghasilkan steam dan pendistribusian air untuk 
keperluan brewing.  
  
o Single Boiler (SB) 
Prinsip kerja mesin berjenis ini menggunakan satu tanki dengan 
pemanas, dimana tekanan uap yang dihasilkan hanya akan digunakan 
untuk keperluan brewing. Tidak ada komponen tambahan seperti untuk 
men-steam susu. 
 
o Single Boiler Dual Use (SB/DU) 
Mekanisme mesin ini menggunakan satu tangki dengan pemanas untuk 
memanaskan air guna keperluan brewing dan mendidihkan air untuk 
men-steam susu. Namun, mesin ini hanya bisa melakukan satu operasi 
pada satu waktu, membutuhkan periode pemanasan antara eksekusi 
espresso  dan proses steaming susu. 
 
Karena tekanan suhu yang dihasilkan akan dibagi untuk dua keperluan 
berbeda maka memerlukan waktu untuk melakukan transisi dari satu 
mode ke mode lainnya. Hal ini yang menjadi kelemahan mesin jenis ini, 
setelah pembuatan espresso tekanan yang ada akan menurun sehingga 
anda harus menunggu hingga tekanan terkumpul lagi untuk 
menggunakannya saat proses steaming susu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinsip Kerja Mesin Pompa dengan Single Boiler Dual Use 
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o Heat exchanger (HX) 
Mesin dengan jenis ini masih tetap menggunakan boiler (Tangki dengan 
pemanas) tunggal yang disimpan pada suhu untuk men-steam susu, tapi 
air untuk keperluan brewing dilewatkan melalui alat penukar panas , 
mengambil sedikit panas dari uap tanpa naik ke suhu yang sama. 
Meskipun air untuk keperluan brewing tetap pada kisaran yang lebih 
rendah daripada yang dibutuhkan untuk men-steam susu, namun akan 
masih terlalu panas untuk brewing  yang tepat tanpa jika tanpa dilakukan 
pendinginan. 
 
Dengan demikian mesin jenis ini membutuhkan pendinginan 4-6 detik 
sebelum membuat espresso pertama saat mesin baru dinyalakan. 
Setelah mesin diputar ke suhu yang tepat, sebanyak mungkin espresso 
bisa dibuat sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan pergantian air di 
alat penukar panas. Namun, jika pengguna membiarkan mesin 
menganggur lagi untuk beberapa saat, proses penggantian air perlu 
diulang karena air untuk keperluan brewing akan berada pada suhu yang 
tinggi.  
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinsip Kerja Mesin dengan Heat Exchanger 
 

o Dual Boiler (DB) 
Mesin dengan jenis ini adalah suatu pengembangan paling sempurna. Air 
untuk keperluan brewing dipanaskan di ruang terpisah, yang 
membutuhkan dua boiler (Tangki dengan pemanas) terpisah. Istilah dual 
boiler digunakan untuk menggambarkan cara kerja mesin dengan dua 
boiler terpisah, dan lebih luas lagi untuk apa yang lebih tepat disebut 
mesin dual heater (DH/dua pemanas). Pada prinsipnya, mesin DB 
menghasilkan suhu untuk brewing yang lebih stabil dengan 
mengorbankan kinerja dan kecepatan uap. Mesin DB yang benar 
menyediakan suhu minuman yang stabil dan men-steam susu dengan 
cepat, namun ukurannya lebih besar dan lebih mahal dari segi biaya. 
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• Manual Espresso Maker using Pressure 
Disamping espresso maker berbasis mesin yang pengoperasian secara 
otomatis dan semi-otomatis, ada juga espresso maker berbasis manual 
yang pengoperasiannya menggunakan bantuan manusia. Beberapa alat 
pembuat kopi jenis ini tidak terbatas hanya untuk pembuatan espresso 
saja, namun bisa juga digunakan untuk membuat Ristretto, Lungo bahkan 
Fauxpresso. 
 

a. Manual Lever Espresso Press 
Sesuai dengan namanya, alat ini dioperasikan secara manual dengan 
menekan air panas melewati bubuk kopi padat dengan menggunakan 
sebuah tuas. Tuas dioperasikan langung oleh penggunanya untuk 
menghasilkan Espresso. Contoh diantaranya : 
 
 ROK Espresso Maker (Rokpresso) 
Alat yang satu ini adalah sebuah alat yang diciptakan sebuah 
perusahaan produsen alat dapur bernama ROK. Alat yang 
dilengkapi dua tuas di sisi samping untuk menekan air panas guna 
membuat secangkir Espresso. Alat ini tidak menggunakan listrik 
sehingga akan cukup mudah dipakai dirumah maupun dibawa 
bepergian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LeverPresso 
Leverpresso terinspirasi dari mesin espresso jenis lever klasik yang 
dioperasikan secara manual” dan dianggap mampu menghasilkan 
espresso dengan kualitas terbaik. Alat pembuat espresso ini 
berukuran kecil dan mudah digunakan sehingga cocok dibawa 
kemana pun Anda bepergian. 
 

ROK Espresso Maker  
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 Flair Espresso Maker 
Secara prinsip kerja hampir sama dengan Rokpresso namun yang 
membedakan Flairpresso hanya menggunakan satu tuas untuk 
menekan. Produsennya mengklaim tekanan yang dapat diproduksi 
menggunakan alat ini mampu mencapai 9-16 Bar. 
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b. Manual Compression Espresso Maker 
Merupakan Alat pembuat espresso manual, dengan menggunakan 
sistem kompresi. Ada berbagai Macam Merk Espresso Maker Manual, 
tapi kami tidak ulas sacara detail terkait alat manual compression 
espresso maker, beberapa contoh diantaranya adalah : 
 
 Cafflano Kompresso 
Merupakan alat yang secara konsisten memenuhi tekanan 9 bar 
saat mengekstraksi kopi menjadi espresso. Dengan memiliki 
kapasitas air maksimal 80 ml dan kapasitas maksimal basket filter 
sebanyak 15 gr. Cafflano merupakan salah satu pilihan alternatif 
akan kebutuhan manual compression espresso maker portabel. 
Alat ini berasal dari Korea dan dibuat tahun 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Handpresso Wild Hybrid 
 Merupakan Espresso maker portabel 

yang paling popular, sejak diciptakan 
pada tahun 2006 di prancis. Cara 
menggunakannya pun tergolong sangat 
mudah. Cukup pompa mesin sampai 
jarum penunjuk dalam indicator 
mencapai tekanan bar ke 16, kemudian 
tambahkan air panas, lalu masukkan 
kopi kopi bubuk kesukaan Anda atau 
E.S.E (Easy Serve Espresso). Setelah itu 
tekan tombolnya, kemudian anda 
sudah bisa mendapatkan espresso 
dengan crema yang lembut dan halus 
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BAB. 5 
JENIS PERLENGKAPAN ALAT KOPI 

  
  
Ada bermacam perlengkapan pendukung untuk membuat minuman jenis 
kopi yang umum digunakan, tujuannya agar mendapat hasil kopi yang 
sesuai.   
  
• Gooseneck Kettle, Merupakan Ketel dengan leher angsa yang 

bertujuan menjaga suhu air agar tetap stabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Drip Stand, Merupakan perlengkapan yang dirancang sebagai tempat 
dripper dan server yang tujuannya untuk memudahkan dalam 
menyeduh kopi dengan metode dripping. 
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• Digital / Electric Scales,  adalah timbangan elektric / digital dengan 
skala penghitungan secara detail, sehingga ketepatan dari bahan 
baku bisa dihitung secara akurat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Digital Timer, adalah alat pengukur waktu, agar saat proses 

penyeduhan hasilnya bisa sesuai yang diinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
• Knock Boxes, merupakan Alat berbentuk ember yang berfungsi 

sebagai tempat pembuangan ampas kopi dari porta filter espresso 
mesin / mesin kopi. Alat ini berbeda dengan ember pada umumnya, 
karena ember ini disertai, gagang dari besi yang dilapisi karet. 

http://www.philocoffeeproject.com/store/digital-scales/49
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• Milk Jug, merupakan alat yang digunakan sebagai alat penuang 
cairan (terutama susu yang telah di steam) ke dalam cup. Alat ini 
pada umumnya terbuat dari bahan Stainless Steel dan teflon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Whipper / Cream Dispenser + N2O Charger, adalah alat yang 

digunakan untuk menjadikan sebuah sari susu menjadi cream, yang 
digunakan sebagai topping pada minuman. Whipper adalah nama 
yang popular digunakan. Tapi ada juga yang menyebut cream 
dispenser. Meskipun sebenarnya alatnya sama. Whipper hanyalah 
alat berbentuk tabung kedap udara, dimana cara pemakaiannya 
dengan memasukkan whipping cream cair, kemudian whipper 
ditutup rapat. Sebelum digunakan, whipper diisi kan dengan creams 
chargers yang berisi Nitrous Oksida (N2O) adalah gas yang tidak 
berwarna, tidak terbakar, dengan bau yang sedikit manis. Setelah di 
isi gas N2O whipper dikocok,sehingga cairan dalam whipper menjadi 
padat. Gambar Cream Chargers atau biasa disebut Peluru Whipper. 
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•  Aerolatte Coffee Stencil, adalah alat untuk mencetak bentuk gambar 
diatas latte / cappuccino. Dengan topping / taburan berupa kayu 
manis bubuk / coklat bubuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Latte Art Pen, adalah alat tambahan yang digunakan barista untuk 
menggambar diatas latte / cappuccino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Shot Glass, adalah gelas ukur espresso, yang digunakan untuk 
takaran espresso & melihat kualitas krema dari espresso yang dibuat. 
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• Tamper, alat untuk meratakan dan memadatkan bubuk kopi yang 
ditaruh pada porta filter coffee, sehingga sari kopi yang dihasilkan 
oleh espresso maker bisa maksimal secara kualitas.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tamper Mat, adalah additional tools yang digunakan sebagai alas 

saat melakukan tamping dan merupakan  tempat untuk meletakkan 
tamper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Thermometer, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

suhu. Biasanya thermometer digunakan untuk mengukur suhu susu / 
air. 
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• Stirrer, merupakan alat Pengaduk pada minuman. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Portafilter Handle, merupakan komponen penting dari mesin kopi 

espresso (manual & semiautomatic) yang mana prosesnya, air panas 
akan dialiri secara cepat menuju basket yang berisi ground coffee. 
Selanjutnya akan mengalir melalui lubang akhir pada portafilter 
menuju cup.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Shaker, pada umumnya yang sering digunakan ada 2 macam : 

 
 Chocolate Shaker, biasanya digunakan untuk menaburi / topping 

pada kopi, cappuccino, whipped cream atau cokelat panas. 
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 Water Shaker merupakan alat yang digunakan untuk mencampur 
berbagai macam bahan yang berbeda dengan cara dikocok, agar 
mendapatkan hasil maksimal dalam racikan minuman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jigger / Gelas takar liquid, merupakan gelas takar kecil untuk bahan 
baku cair.  

  
  
 
 
 
 
 
 
• Measuring Jug, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

penggunaan material dengan bahan baku cair dalam skala sedang 
(100 – 2000ml) yang akan digunakan untuk membuat minuman. 
Takaran yang digunakan pada umumnya adalah ml (mili liter) dan cc. 
Di indonesia, pada umumnya menyebut Gelas Ukur. 
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• Milk Frother / Electric Stirrer, merupakan alat pengaduk electric 
yang biasa dipergunakan mengaduk / mengocok susu untuk 
mendapatkan busa yang baik. Hal tersebut dikarenakan putaran yang 
sangat tinggi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Digimost Scales / Moisture Analyzer Scales merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mengetahui kadar air pada kopi / Cocoa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Soda Dispenser + CO2 Charger, merupakan alat untuk membuat air 

soda. Hanya dengan tambahan air tawar dan charger CO2 
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• Canister / Storage Jar, Merupakan Kaleng untuk menyimpan segala 
macam bahan baku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mini Gas Burner merupakan Kompor Kecil sebagai pengganti kompor 
yang bertujuan untuk memasak / mendidihkan air. Alat ini biasanya 
dipakai untuk alat seperti syphon coffee dan mokapot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stan Gas Burner, merupakan dudukan / sandaran dari mini gas 
burner yang terbuat dari logam. Stan gas burner biasanya digunakan 
untuk membuat kopi dengan menggunakan mokapot dan ibrik.  
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• Spoon, ada beberapa macam spoon yang biasa digunakan di area 
bar, diantaranya : 
 
 Digital Spoon Scales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Measuring Spoon (Coffee Powder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dosing Spoon (Measuring Spoon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cocktail Spoon 
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 Cupping Spoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Measuring Spoon (30 ml) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sugar Spoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tea Spoon / Coffee Spoon 
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 Bar Spoon 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Long Handle Spoon 

  
 
 
 
 
 
  
• Cup & Saucer dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah : 
  
 Espresso Cup ( 60 -80 ml) 

 
 
 
 
 
 
 

 Latte Cup – 280 ml 
 Tulip Cup – 170 ml 

 
 
 
 
 
 
 

 Flat White Cup – 150 ml 
 Tea Cup – 250 ml 
 Mug Cup ( 250 – 350 ml ) 
 Coffee Cup – 200 ml 
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 Coffee Cup – 350 ml 
 
 
 
 
 
 
 

 Cappucino Cup – 190 ml 
 
 
 
 
 
 
 

 Saucer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Glass, ada beberapa macam gelas yang biasa digunakan didalam bar: 
 
 Irish Glass 
 Pilsner Glass 
 Hurricane 
 Tulip Glass 
 Stange Glass 
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 Rocks Glass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Double Wall Glass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nama Gelas Yang Populer digunakan 



68 

• Coffee Server / Glass Server, merupakan tempat untuk minuman 
kopi dalam jumlah melebihi 1 cup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Appron atau Celemek yang digunakan Barista saat bekerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Espresso Brush / Grouphead Brush merupakan sikat dari bahan 
sintetis yang digunakan untuk membersihkan group head mesin 
espresso yang masih menggunakan portafilter. 
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• Soft Brush atau kuas halus untuk membersihkan bagian – bagian 
yang kotor pada alat kopi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bottle Pump (Pompa Botol) merupakan alat yang digunakan untuk 
mengeluarkan cairan di dalam botol dengan cara di pompa. 
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BAB. 6 
JENIS BAHAN BAKU 

  
  
Dalam membuat minuman berbahan dasar kopi terdapat beberapa  
bahan baku yang biasa dipergunakan, diantaranya : 
  
a. Coffee Bean adalah Biji Kopi yang sudah diroasting. 
b. Milk adalah susu. Jenis Susu yang biasa dipakai adalah UHT & Full 

Cream Pasteurisasi. 
c. Chocolate adalah bahan baku hasil olahan makanan atau minuman 

dari biji kakao. Jenis Chocolate yang sering digunakan antara lain, 
cocoa powder, coklat batang, sirup coklat & sauce coklat. 

d. Syrup adalah Liquid Sirup dengan berbagai varian rasa. 
e. Simple Syrup adalah  sirup dari bahan gula pasir yang dibuat dengan 

merebus gula pasir dan air. 
f. Capsules adalah ekstrak kopi / tea dalam bentuk capsule dengan 

mesin kopi yang dirancang khusus untuk capsule. 
g. Flavour Powder adalah Bubuk / Powder dengan berbagai variant 

rasa yang digunakan untuk campuran minuman panas / dingin. 
h. Frappe Powder adalah Bubuk / Powder dengan berbagai variant rasa 

yang digunakan untuk campuran minuman dingin dengan tambahan 
perasa kopi. 

i. Flavour Sauces adalah sauce perasa yang digunakan sebagai topping 
minuman atau campuran minuman. 

j. Mixologist Syrup adalah sirup Liquid dari campuran berbagai 
kombinasi rasa / bahan baku yang sudah dipatenkan. 

k. Fruit Puree adalah buah segar yang dihaluskan / diblend dengan 
tambahan pemanis buatan. 

l. Whipping Cream adalah Sari susu murni 
m. Garnish adalah penghias menu dalam bentuk yang unik dan cantik 

yang diberikan pada makanan atau minuman yang terbuat dari 
bahan yang bisa dimakan dengan tujuan memberikan daya tarik 
seseorang  untuk menikmati menu tersebut atau sebagai tanda 
khusus. 

n. Fruit Concentrate adalah hasil ekstaksi  dari buah yang diambil 
sarinya.  

o. Ice Cream adalah sebuah makanan beku dibuat dari produk susu 
seperti krim (atau sejenisnya), digabungkan dengan perasa dan 
pemanis. 
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a. Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. 
b. Soda adalah zat natrium karbonat biasanya berupa cair. Soda 

terbuat dari air biasa yang melewati proses karbonasi atau proses 
pencampuran karbon dioksida dalam minuman dengan tekanan 
tinggi. 
 
 

BAB. 7 
CUPPING 

  
  
CUPPING 
 
Cupping adalah tahapan yang harus dilalui untuk menilai kualitas kopi. 
Tahap ini begitu penting dalam industri kopi karena disini kopi akan 
dinilai kualitasnya dengan standar penilaian yang telah diakui dan 
disepakati bersama yakni CUPPING SCORESHEET yang dikeluarkan oleh 
Specialty Coffee Association. 
  
CUPPING SCORESHEET 
 
Cupping bukan berarti hanya menilai kopi untuk menentukan kualitas 
baik atau buruknya si biji kopi. Kualitas kopi yang sememangnya sudah 
baik, perlu juga dicari seberapa konsisten karakter rasa yang dihasilkan. 
Maka perlu Cupping Scoresheet untuk memudahkan proses cupping ini. 
Cupping scoresheet dari SCAA adalah scoresheet yang diakui di industri 
kopi sampai sekarang ini. Dengan skala nilai 100 poin, “off grade” untuk 
kualitas kopi yang sangat rendah dan “super premium specialty” untuk 
kualitas terbaik. 
 
Perlunya disediakan sebuah standar penilaian karena untuk 
meminimalisir sebuah metode penelitian yang mengarah pada selera 
subjektif dari seorang penilai. Karena dalam proses penilaian kopi, 
seorang penilai (cupper) harus mampu mengkesampingkan selera atau 
kecenderungan untuk menyukai rasa – rasa kopi tertentu. Mungkin 
kawan pernah menemui perdebatan kecil diantara teman – teman 
penggemar kopi ketika sedang menilai kopi dengan metode ala kadarnya, 
benar bukan?  
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Dalam kondisi perdebatan kecil tersebut nyatanya yang mereka tentukan 
bukan sebuah penilaian netral secara proporsional terhadap objek kopi 
yang di nilai, namun lebih mengedepankan selera masing – masing 
personalnya, seperti suka atau tidak? Cocok atau tidak? Yang akhirnya 
menunjukkan penilaian yang TIDAK didasari oleh standar penilaian yang 
sudah diakui secara internasional. Yang berujung pada pernyataan 
seperti “Kopi enak adalah kopi yang saya sukai” atau “Kopi enak adalah 
kopi yang cocok di lidah, lambung saya dll”. 
 
Nah itulah alasan mengapa CUPPING SCORESHEET begitu penting dalam 
dunia industri kopi. berikut adalah CUPPING SCORESHEET yang 
dikeluarkan oleh Specialty Coffee Association dan telah diakui bersama 
oleh para pelaku industri kopi internasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi dikatakan specialty adalah kopi dengan rasa yang konsisten, dan 
pastinya memiliki nilai di atas 80 poin. Nilai ini adalah hasil kumulatif dari 
hal – hal penilaian yang ada pada si kopi tertera di scoresheet, 
diantaranya : 
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• Roast Color | Tingkatan roasting biji kopi, dari light roast hingga dark 
roast. 

• Fragrance/Aroma | Fragrance merupakan sisi aromatik biji kopi 
dalam keadaan sudah yang digiling, sedangkan aroma merupakan sisi 
aromatik dari biji kopi yang sudah digiling saat dibasahi oleh air 
panas. 

• Acidity | Keasaman yang ada pada kopi, apakah itu asam yang 
bersahabat ataupun tidak bersahabat. Namun scoring pada acidity 
ada sedikit perbedaan, bukan hanya scoring tapi ada pada tingkatan 
apa acidity tersebut, High acidy, Medium atau Low Acidity. 

• Body | Tekstur yang ada pada kopi, bagaimana karakter kekentalan 
saat kopi berada dalam mulut. Apakah nyaman dimulut, atau tidak 
nyaman sama sekali. Dibedakan antara high body, medium ataupun 
low body. 

• Flavor | Kombinasi karakter rasa yang ada seperti rasa sweet, sour, 
bitter, salty, pungent dengan aroma yang ada. Flavor ini dapat 
merujuk proses fermentasi yang dilakukan, sehingga jangan salah 
dari rasa saja cupper bisa tau dry process-nya 

• Sweetness | Sensasi manis di sini bukan seperti sensasi manis gula 
yang sangat jelas, walaupun samar pada kopi tetap ada sensasi manis 
yang muncul. 

• Clean Cup | Seberapa tingkat kebersihan karakter rasa, yang mana 
dari mulai menyesapnya hingga aftertaste apakah ada rasa lain yang 
mengganggu. 

• Balance | Seberapa harmonis rasa kopi yang dirasa, apakah ada yang 
berlebihan dari karakter rasa, ataukah ada yang hilang dari 
keseimbangan rasa kopi. 

• Uniformity | Konsistensi rasa yang ada pada kopi saat cupping di 
beberapa cup, apakah karakter rasa diantara cup yang banyak 
memiliki rasa yang berbeda atau tidak. 

• Aftertaste | Seberapa lama durasi yang singgah, bagaimana 
konsistensi rasa yang tertinggal di mulut. Apakah sangat jelas, atau 
terlalu cepat. 

• Overall | Bagaimana keseluruhan rasa kopi, apakah begitu kompleks 
namun tetap menarik, atau terlalu sederhana dan tak berkesan. Ini 
adalah penilaian personal cupper menilai keseluruhan si kopi. 

• Defect | Scoring pada kolom defect akan mempengaruhi final score, 
apakah karakter rasa terlalu berbeda diantara cup saat proses 
cupping. 
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CUPPING PROTOCOLS SCAA 
 
Disamping harus mengkesampingkan selera pribadi seorang penilai, ada 
beberapa poin penting yang ditetapkan secara ketat melalui sebuah 
sistem protokoler agar mampu mendapatkan hasil penilaian yang valid 
dengan metode penilaian yag di sama-ratakan. Hal tersebut cukup 
beralasan karena luasnya cakupan penilaian kopi dan dibuatlah protokol 
penilaian yang mencakup : 
 

• Equipment | Peralatan yang digunakan dari Cangkir, Sendok 
Cupping, dll 

• Temperature | Standarisasi dari suhu air yang digunakan. 
• Rooms | Ruangan yang digunakan harus berada pada suhu yang 

nyaman, Hening dan tidak terganggu oleh aroma apapun selain 
aroma kopi itu sendiri. 

• Tools | Seperti pensil, clipboard, kertas, hingga Cupping 
Scoresheet. 

• Coffee Beans | Standarisasi dari berapa lama waktu yang 
dibutuhkan untuk menilai kopi dari waktu setelah roasting, waktu 
setelah di grind, waktu menilai aroma, dll. 

• Grind level | level penggilingan juga memiliki standar khusus 
untuk penilaian, hal ini bertujuan menyamaratakan standar 
penilaian sample kopi. 
 

Dan masih banyak cakupan standar protokoler yang WAJIB digunakan 
saat menilai kopi, agar penilaian kopi mendapatkan hasil yang cukup 
teruji dan valid. Karena jika pada poin – poin yang ada di standar protokol 
berbeda antar sample kopi maka sudah dapat dipastikan hasil penilaian 
yang didapat menjadi tidak teruji dan tidak valid. Hal itulah yang 
melandasi dikeluarkannya cupping protocol oleh Specialty Coffee 
Association yang terus di revisi hingga mengacu pada versi terbaru yakni 
versi 2015. 
  
DASAR MENYEDUH KOPI SECARA MANUAL 
 
Pada dasarnya menyeduh kopi secara manual untuk menciptakan rasa 
yang diinginkan oleh penikmat kopi memiliki beberapa poin penting dan 
memiliki hubungan antar poin yang satu dengan yang lainnya. 
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Pada penyeduhan kopi secara manual yang tidak menggunakan tekanan 
pada fase ekstraksinya barista perlu mempertimbangkan fase ekstraksi 
yang umum dikenal dengan istilah Blooming. 
 
Blooming dalam bahasa kopi adalah istilah yang digunakan untuk 
mendeskripsikan fase ekstraksi yang terjadi pada saat air melakukan 
kontak dengan bubuk kopi. Pada fase ekstraksi ini, air akan melarutkan 
kandungan-kandungan soluble partikel (partikel yang mudah larut) dan 
insolubles partikel (partikel yang sulit larut) yang terdapat pada bubuk 
biji kopi. 
 
Istilah Blooming umumnya digunakan pada berbagai metode seduh kopi 
yang tidak menggunakan tekanan pada fase ekstraksinya. Untuk 
mendapatkan blooming atau frase ekstraksi ideal, penyeduh kopi perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut; 
 

• Jenis kopi 
• Metode paska panen kopi 
• Tingkat sangrai biji kopi  
• Ukuran giling biji kopi (Grind size) 
• Metode Seduh 

  
Berikut penjelasanya : 
 
1. Jenis kopi 
 
Jenis kopi arabika secara umum lebih dapat mempertahankan daya ikat 
cairan dari pada jenis kopi robusta, exelsa dan liberika.Terdapat beberapa 
faktor yang menjadi latar belakang kenapa daya ikat cairan pada kopi 
arabika lebih tinggi jika dibanding dengan jenis kopi robusta, exelsa dan 
liberika. Diantaranya adalah : 

• Faktor genetis – kopi arabika memiliki jumlah kromosom yang 
lebih banyak dari pada kopi robusta,exelsa dan liberika yaitu 44 
pasang berbanding 22 pasang. 

• Origin – tempat tumbuh, jenis tanah, ketinggian, jenis nutrisi, dll 
membuat kopi arabika memiliki tingkat kerapatan dan berat jenis 
yang lebih baik dari kopi robusta, exelsa dan liberika. 
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2. Metode paska panen kopi 
Biji kopi yang diolah menggunakan metode paska panen Dry Natural dan 
Pulp Natural secara umum memiliki kemampuan daya ikat cairan yang 
lebih baik jika dibanding dengan biji kopi yang diolah menggunakan 
metode paska panen Wash. Hal ini terjadi karena biji kopi yang diolah 
dengan metode paska panen Dry Natural dan Pulp Natural tidak 
mengalami ekspansi masa akibat menyerap cairan. Atau dengan kata lain 
tingkat kerapatan serat pada biji kopi yang diolah dengan metode paska 
panen Dry dan Pulp Natural lebih padat. 
  
3. Tingkat sangrai biji kopi 
Semakin gelap tingkat sangrai biji kopi, semakin rendah pula daya ikat 
cairan yang dimiliki. Hal ini terjadi karena biji kopi yang disangrai dengan 
tingkat sangrai gelap memiliki struktur rongga yang lebih besar dari pada 
biji kopi yang disangrai dengan tingkat sangrai light atau medium. 
  
4. Ukuran giling biji kopi (Grind size) 
Ukuran giling biji kopi secara umum akan disesuaikan dengan metode 
brewing yang digunakan untuk menyeduh kopi. Pada metode brewing 
yang tidak menggunakan tekanan pada fase ekstraksi, ukuran giling biji 
kopi menjadi sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat 
sensitive, sesuatu yang tentative dan unik, karena harus 
mempertimbangkan faktor-faktor mulai dari jenis kopi, metode paska 
panen dan tingkat sangrai biji kopi, sebelum memutuskan detail ukuran 
yang akan digunakan untuk menggiling biji kopi. 
 
Ukuran giling biji kopi yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan 
diatas sebagai acuanya akan menghasilkan pondasi blooming yang 
sempurna. Pondasi blooming yang sempurna akan sangat membantu 
fase ekstraksi yang terjadi pada proses selanjutnya yaitu seduh kopi. 
 

• Fine 
Level Grind Size pada ukuran fine biasanya akan menghasilkan 
karakteristik rasa yang cenderung pahit, body yang berat dan kental, 
dan Aftertaste yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan dengan 
dimensi bubuk yang semaki kecil maka ekstraksi dalam gramasi kopi 
yang ditentukan akan semakin maksimal. Dan memungkinkan kopi 
akan mengalami over ekstraksi sehingga tercipta karakteristik rasa 
yang dimaksud di atas. 



77 

• Medium 
Pada level grind size ini karakteristik rasa yang tercipta akan terasa 
kompleks antara Acidity, Sweetness, Body hingga Aftertaste semuanya 
akan keluar dengan level yang beragam tentunya hal ini bergantung 
pada karakter kopi yang dihasilkan melalui proses yang panjang dari 
jenis, paska panen hingga level roast. 
 
• Coarse 
Pada level Coarse biasanya karakteristik yang muncul adalah Acidity 
yang lebih dominan, Body yang lebih ringan, dan Aftertaste yang 
clean atau langsung hilang sesaat setelah kopi diteguk tanpa 
meninggalkan bekas rasa apapun di lidah. 

  
5. Metode Seduh 
Proses brewing atau seduh kopi memiliki tiga hal utama yang berperan 
dalam mengoptimalkan fase ekstraksi pada saat biji kopi giling 
melakukan kontak dengan air yaitu Suhu, agitasi dan waktu. 
 
6. Suhu 
Pengaruh suhu terhadap kemampuan daya ikat air pada fase ekstraksi biji 
kopi serta pengaruhnya terhadap rasa dan aroma dari cairan seduhan 
kopi adalah sebagai berikut.  
  
Perlu diketahui bersama bahwa biji kopi sangrai adalah produk bahan 
baku, bukan produk jadi yang siap untuk dikonsumsi. Diperlukan 
pengolahan kembali agar biji kopi sangrai bisa dikonsumsi. Pengolahan 
kembali biji kopi sangrai umunya melibatkan air. Air yang digunakan 
untuk mengolah kembali biji kopi sangrai haruslah air matang/layak 
konsumsi. 
 
Bubuk biji kopi yang melakukan kontak dengan air bersuhu tertentu akan 
mengalami perubahan struktur, baik secara fisik maupun kimia. 
Perubahan struktur ini merupakan reaksi lanjutan dari proses roasting. 
Reaksi lanjutan ini yang baik harus tetap memiliki kemampuan daya ikat 
terhadap air. Kemampuan daya ikat air lanjutan ini tergantung pada suhu 
air yang digunakan pada proses brewing tanpa mengabaikan jenis kopi, 
metode paska panen, tingkat sangrai dan ukuran giling yang digunakan. 
Suhu air yang digunakan dalam kegiatan brewing umumnya berkisar dari 
suhu 0-100*C dan terbagi kedalam tiga kategori yaitu Cold, Ideal, Hot. 
  



78 

Tiga kategori ini memiliki pengaruh berbeda terhadap kemampuan daya 
ikat air pada biji kopi sangrai serta pada perubahan rasa dan aroma hasil 
akhir cairan seduhan kopi. 
 

• Cold 0-50°C 
Bubuk biji kopi yang diseduh dengan air bersuhu 0-50°C memiliki daya 
ikat air dengan tingkat kekuatan rendah-sedang (tergantung pada 
jenis kopi, metode paska panen, tingkat sangrai dan ukuran giling 
yang digunakan), hal ini dikarenakan suhu 0-50°C tidak memberikan 
perubahan yang signifikan terhadap struktur fisik dan kimia dari 
bubuk biji kopi (solubles partikel dan insolubles partikel). 
 
Indikasi lain dari lemahnya daya ikat air terlihat pada fase ekstraksi 
yang belangsung lama. Missal; Cold Drip. Bubuk biji kopi yang diseduh 
dengan air bersuhu 0-50°C akan menghasilkan/mempertahankan 
kharateristik rasa bawaan hasil roasting atau roast flavour. 
  
• Ideal 50-80°C 
Bubuk biji kopi yang diseduh dengan air bersuhu 50-80°C memiliki 
daya ikat air dengan tingkat kekuatan sedang-tinggi (tergantung pada 
jenis kopi, metode paska panen, tingkat sangrai dan ukuran giling 
yang digunakan), hal ini dikarenakan suhu 50-80°C memberikan 
perubahan yang signifikan terhadap struktur fisik dan kimia dari 
bubuk biji kopi (solubles partikel dan insolubles partikel). 
 
Pada suhu ini kandungan soluble partikel dan insolubles partikel 
terlarut dalam bentuk yang lebih kental, (perubahan gula cair menjadi 
caramel/karamelisasi). Sehingga air memiliki masa dan tidak langsung 
mengalir. Bubuk biji kopi yang diseduh dengan air bersuhu 50-85°C 
menghasilkan cairan seduhan kopi dengan karateristik rasa yang lebih 
kompleks dari roast flavor meliputi warna, tekstur, rasa dan aroma. 
 
• Hot 85-100°C 
Bubuk biji kopi yang diseduh dengan air bersuhu 80-100°C memiliki 
daya ikat air dengan tingkat kekuatan sedang-rendah (tergantung 
pada jenis kopi, metode paska panen, tingkat sangrai dan ukuran 
giling yang digunakan), hal ini dikarenakan suhu 80-100°C 
memberikan perubahan yang bersifat mengeringkan/dry distilasy 
pada struktur fisik dan kimia dari bubuk biji kopi. 
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Pada suhu ini kandungan soluble partikel dan insolubles partikel 
terlarut bersama air dalam bentuk yang lebih kering, seperti abu 
kertas yang disiram air. Bubuk biji kopi yang diseduh dengan air 
bersuhu 80-100°C menghasilkan cairan seduhan kopi dengan 
kharateristik rasa pahit dengan tekstur cairan kasar. 
 
• Agitasi dan Waktu 
Pengaruh agitasi dan waktu terhadap kemampuan daya ikat air pada 
biji kopi serta pengaruhnya terhadap rasa dan aroma dari cairan 
seduhan kopi dapat dijabarkan sebagai berikut 
  
Agitasi atau cara mengaduk adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mengeluarkan soluble partikel dan insolubles partikel yang terjebak di 
dalam bubuk biji kopi pada fase ekstraksi atau blooming. 
  
Waktu adalah satuan kecepatan dari agitasi. Waktu berbanding sama 
dengan(=), dengan jumlah gramasi hasil akhir dari cairan seduhan 
kopi. Agitasi pada metode pouring secara khusus berhubungan 
dengan jumlah air yang dikeluarkan oleh ujung ketel. Jumlah air yang 
keluar umumnya berbanding terbalik atau sama dengan(=) dengan 
waktu yang perlukan untuk mencapai jumlah gramasi tertentu dari 
hasil akhir cairan seduhan kopi. 

  
METODE SEDUH MANUAL YANG POPULER 
Metode seduh manual yang paling populer di Indonesia adalah metoder 
Pour Over. Sebagian besar kedai kopi menjadikan metode ini sebagai 
andalan untuk menyajikan kopi yang nikmat bagi para pengunjung kedai. 
Metode Pour Over sendiri terus berkembang seiring perkembangan 
pasar penikmat kopi di dunia. Oleh sebab itu, munculah beberapa alat 
seduh kopi Pour Over yang cukup dikenal diantaranya : 
 
1. Flatbottom Dripper 
2. Wave Dripper 
3. V60 Dripper 

 
Dan setiap alat seduh kopi di atas, para produsen memberikan pilihan 
berbagai macam material bahan pembuatannya seperti, plastik, keramik, 
kaca, hingga metal/copper yang di klaim dapat memberikan perbedaan 
seduhan rasa kopi yang cukup signifikan. 
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Teknik seduh “ the four six brew method” by Tetsu Kasuya, 
WBC Champion 2016. 
 
Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Tetsu Kasuya yang merupakan 
sang pemenang World Brewers Champioship di tahun 2016. Tetsu kasuya 
sendiri menciptakan teknik ini agar para barista dapat mudah 
mengontrol dan menghasilkan seduhan kopi dengan rasa yang seimbang. 
 
Penamaan The four six brew method diambil dari perbandingan 
komposisi penuangan air untuk menyeduh kopi menggunakan V60 
Dripper, yakni 40% : 60% dan waktu seduh yang diperlukan adalah 3,5 
menit. 40% air saat penuangan pertama digunakan untuk menentukan 
dan mengontrol rasa Acidity, Sweetness dan keseimbangan rasa 
(Balance). Dan 60% air saat penuangan berikutnya menentukan level 
strengh (Body) dari kopi yang akan disajikan. 
 
Pada dasarnya teknik ini menggunakan 5 kali penuangan dalam 
pelaksanaannya, yang dikelompokkan menjadi 2 yakni 40% : 60% seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya atau 2 kali penuangan di awal dan 3 
kali penuangan di akhir, namun untuk mengontrol strengh atau body 
(kekentalan) kopi, pada langkah 60% dapat dilakukan penyesuaian. 
  
Berikut penjelasannya : 
 
Dalam contoh kasus awal, Tetsu Kasuya menggunakan : 
 
• 1:15 Water Ratio 
• 20 gr Ground Coffee  
• 300 ml Water 92 celcius temperature 
• V60 Ceramics Dripper 
• 3,5 menit waktu seduh dengan pembagian : 
 
 Detik ke 45 – 1st Pour 
 Menit ke 1.30 – 2nd Pour 
 Menit ke 2.10 – 3rd Pour 
 Menit ke 2.45 – 4th Pour 
 Menit ke 3.00 – 5th Pour 
 Menit ke 3.30 - Done 
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Mengingat pentingnya akan keseimbangan rasa kopi yang tercipta, maka 
terciptalah teknik seduh ini. Di langkah pertama pada 40% pouring, 
dasarnya adalah 2 kali pouring dengan volume masing – masing pouring 
60 ml. Namun jika ingin menciptakan rasa yang lebih manis (sweetness), 
pada pouring pertama bisa dibuat untuk volume air yang lebih sedikit, 
dan pouring kedua dibuat lebih banyak. Dan jika ingin menciptakan rasa 
yang lebih asam (Acidity) maka dapat dilakukan sebaliknya. 
  
Pada penjelasan langkah kedua yang dimaksudkan untuk mengatur level 
kekentalan / kekuatan (strengh/body) maka pada dasarnya adalah 
dilakukan 3 kali pouring dengan volume air yang sama. Jika ingin 
menciptakan rasa yang lebih kuat dan kental, maka dapat dilakukan 
dengan cara empat kali pouring dengan volume air yang seimbang/sama. 
Namun jika ingin menciptakan rasa yang lebih ringan, maka dapat 
dilakukan dengan cara melakukan penuangan hanya sebanyak dua kali 
dengan volume air yang seimbang pula. 
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Purpose 

The Technical Standards Committee of the Specialty Coffee Association  of 
America (SCAA) recommends these standards for cupping coffee. 
These guidelines will ensure the ability to  most accurately assess the  
quality of  the coffee. 
 
Necessary Equipment 

Roasting Preparation Environment Cupping Preparation 

Sample Roaster Well Lit Balance (Scale) 

Agtron or other color  
reading device 

Clean, no interfering  
aromas 

Cupping glasses with  
lids 

Grinder Cupping tables Cupping spoons 

Quiet Hot water equipment 

Comfortable  
temperature 

Forms and other  
paperwork 

Limited distractions  
(no phones, etc.) Pencils and clipboards 

!  Cupping Glasses | Cupping vessels shall be of tempered glass or  
ceramic material. They shall be between 7 and 9 fluid ounces (207  ml 
to  266 ml), with a top diameter of  between 3 and 3.5 inches  (76 - 89 
mm). All cups used shall be of  identical volume,  dimensions and 
material of  manufacture, and have lids. 

 
Sample Preparation 
 

!  Roasting: 

!  The sample should be roasted within 24 hours of  cupping  
and allowed to  rest for at least 8 hours. 

!  The roast level for cupping shall be measured between 30   
minutes and 4  hours after roasting using coffee ground to   the 
SCAA Standard Grind for Cupping and be measured on  coffee 
at room temperature. The coffee shall meet the  following 
measurements with a tolerance of  ± 1.0 units: 

!  Agtron “Gourmet”: 63.0 

!  Agtron “Commercial”: 48.0 
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!  Colortrack: 62.0 

!  Probat Colorette 3b: 96.0 

!  Javalytics: same as Agtron measurement using  
either “Gourmet ” or “Commercial” scales 

!  Lightells: same as Agtron measurements using  
“Gourmet ” scale 

!  The roast should be completed in no less than 8 minutes  and 
no more than 12 minutes. Scorching or t ipping should  not  be 
apparent. 

!  Sample should be immediately air-cooled (no water  
quenching). 

!  When they reach room temperature (app. 75º F or 20º C),  
completed samples should then be stored in airtight  containers 
or non-permeable bags until cupping to  minimize  exposure to  
air and prevent contamination. 

!  Samples should be stored in a cool dark place, but  not   
refrigerated or frozen. 

!  Determining Measurements: 

!  The optimum ratio is 8.25 grams of  coffee per 150 ml of   
water, as this conforms to  the mid-point of  the optimum  
balance recipes for the Golden Cup. 

!  Determine the volume of  water in the selected cupping  glass 
and adjust weight of  coffee to  this ratio within + / -  .25  grams. 

!  Cupping Preparation: 

!  Sample should be ground immediately prior to  cupping, no  
more than 15 minutes before infusion with water. If this is  not  
possible, samples should be covered and infused not  more 
than 30 minutes after grinding. 

!  Samples should be weighed out as WHOLE BEANS to  the  
predetermined ratio (see above for ratio) for the  
appropriate cup fluid volume. 

!  Grind particle size should be slightly coarser than typically  
used for paper filter drip brewing, with 70% to  75% of  the  
particles passing through a U.S. Standard size 20 mesh  sieve. At  
least 5 cups from each sample should be prepared 
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to  evaluate sample uniformity. 

!  Each cup of  sample should be ground by running a  cleansing 
quantity of  the sample through the grinder, and  then grinding 
each cup's batch individually into the cupping  glasses, ensuring 
that the whole and consistent quantity of   sample gets 
deposited into each cup. A  lid should be placed  on each cup 
immediately after grinding. 

!  Pouring: 

!  Water used for cupping should be clean and odor free, but   
not  distilled or softened. 

!  Ideal Total Dissolve Solids are 125-175 ppm, but  should not  be 
less than 100 pp m or more than 250 ppm. The water  should be 
freshly drawn and brought to  approximately 200º  F (93ºC) at 
the time it  is poured onto the ground coffee. 
*Temperature needs to  be adjusted to  elevation 

!  The hot water should be poured directly onto the measured  
grounds to  the rim of the cup, making sure to  wet all of the  
grounds. The grounds to  steep undisturbed for a period of   3-5 
minutes before evaluation. 

 
 
Sample Evaluation 
 
Sensory testing is done for three reasons: 
 

!  To determine the actual sensory differences between samples 

!  To describe the flavor of  samples 

!  To determine preference of  products 
 

No one test can effectively address all of  these, but  they have common  
aspects. It is important for the evaluator to  know the purpose of the test  
and how results will be used. The purpose of  this cupping protocol is the  
determination of the cupper’s perception of  quality. The quality of   specific 
flavor attributes is analyzed, and then drawing on the cupper’s  previous 
experience, samples are rated on a numeric scale. The scores  between 
samples can then be compared. Coffees that receive higher  scores should be 
noticeably better than coffees that receive lower  scores. 
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The Cupping Form provides a means of  recording important flavor  
attributes for coffee: Fragrance/Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity,  Body, 
Balance, Uniformity, Clean Cup, Sweetness, Defects, and Overall .  The specific 
flavor attributes are positive scores of  quality reflecting a  judgment rating 
by the cupper; Defects are negative scores denoting  unpleasant flavor 
sensations; the Overall score is based on the flavor  experience of  the 
individual cupper as a personal appraisal. These are  rated on a 16-point scale 
representing levels of quality in quarter point  increments between numeric 
values from 6 to  9. These levels are: 

Quality Scale 

6.00 
(Good) 

7.00 
(Very Good) 

8.00 
(Excellent) 

9.00 
(Outstanding) 

6.25 7.25 8.25 9.25 

6.50 7.50 8.50 9.50 

6.75 7.75 8.75 9.75 

Theoretically the above scale ranges from a minimum value of  0  to  a  
maximum value of  10 points. The lower end of  the scale is below  
specialty grade. 
 

!  Evaluation Procedure | Samples should first be visually inspected  for 
roast color. This is marked on the sheet and may be used as a  reference 
during the rating of  specific flavor attributes. The  sequence of rating 
each attribute is based on the flavor  perception changes caused by 
decreasing temperature of  the  coffee as it  cools: 

 
Step #1 – Fragrance/Aroma 

 
!  Within 15 minutes after samples have been ground, the dry  

fragrance of  the samples should be evaluated by lifting the  lid 
and sniffing the dry grounds. 

!  After infusing with water, the crust is left unbroken for at  least 
3 minutes but  not  more than 5 minutes. Breaking of  the  crust is 
done by stirring 3 times, then allowing the foam to   run down 
the back of the spoon while gently sniffing. The  
Fragrance/Aroma score is then marked on the basis of  dry  and 
wet  evaluation. 
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Step #2 – Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, and Balance 
 

!  When the sample has cooled to  160º F (71º C), in about 8-10  
minutes from infusion, evaluation of  the liquor should begin.  
The liquor is aspirated into the mouth in such a way as to  cover 
as much area as possible, especially the tongue and  upper 
palate. Because the retro nasal vapors are at their  maximum 
intensity at these elevated temperatures, Flavor  and Aftertaste 
are rated at this point. 

!  As the coffee continues to  cool (160º F -  140º F), the Acidity,  
Body and Balance are rated next. Balance is the cupper’s  
assessment of  how well the Flavor, Aftertaste, Acidity, and  Body 
f it  together in a synergistic combination. 

!  The cupper’s preference for the different attributes is  
evaluated at several different temperatures (2 or 3 times) as  the 
sample cools. To rate the sample on the 16-point scale,  circle the 
appropriate tick-mark on the cupping form. If a  change is made 
(if  a sample gains or loses some of  its  perceived quality due to  
temperature changes), re-mark the  horizontal scale and draw an 
arrow to  indicate the direction  of  the final score. 

 
Step #3 – Sweetness, Uniformity, and Cleanliness 
 

!  As the brew approaches room temperature (below 100º F)  
Sweetness, Uniformity, and Clean Cup are evaluated. For  these 
attributes, the cupper makes a judgment on each  individual 
cup, awarding 2 points per cup per attribute (10  points 
maximum score). 

!  Evaluation of  the liquor should cease when the sample  reaches 
70º F (21º C) and the Overall score is determined by  the cupper 
and given to  the sample as “Cupper’s Points”  based on ALL of 
the combined attributes. 

 
Step #4 -  Scoring 
 

!  After evaluating the samples, all the scores are added as  
describe in the “Scoring” section below and the Final Score  is 
written in the upper right hand box. 
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Individual Component Scores 
 
The attribute score is recorded in the appropriate box on the cupping  form. 
On some of  the positive attributes, there are t wo  tick-mark scales. 
 

!  The vertical (up and down) scales are used to  rank the intensity of  the 
listed sensory component and are marked for the evaluator’s  record. 

 
!  The horizontal (left to  right) scales are used to  rate the panelist’s  

perception of relative quality of the particular component based  
upon their perception of  the sample and experiential  understanding 
of  quality. 

 
Each of  these attributes is described more fully as follows: 
 

!  Fragrance/Aroma | The aromatic aspects include Fragrance  (defined as 
the smell of  the ground coffee when still dry) and  Aroma (the smell 
of  the coffee when infused with hot  water). One  can evaluate this at 
three distinct steps in the cupping process: (1)  sniffing the grounds 
placed into the cup before pouring water  onto the coffee; (2)  
sniffing the aromas released while breaking  the crust; and (3) sniffing 
the aromas released as the coffee  steeps. Specific aromas can be noted 
under “qualities” and the  intensity of  the dry, break, and wet  aroma 
aspects noted on the 5-  point vertical scales. The score finally given 
should reflect the  preference of all three aspects of  a sample’s 
Fragrance/Aroma. 

 
!  Flavor | Flavor represents the coffee's principal character, the  "mid-

range" notes, in between the first impressions given by the  coffee's 
first aroma and acidity to  its final aftertaste. It is a  combined 
impression of  all the gustatory (taste bud) sensations  and retro-nasal 
aromas that go  from the mouth to  nose. The score  given for Flavor 
should account for the intensity, quality and  complexity of  its 
combined taste and aroma, experienced when  the coffee is slurped 
into the mouth vigorously so as to  involve the  entire palate in the 
evaluation. 

 
!  Aftertaste | Aftertaste is defined as the length of  positive flavor  (taste 

and aroma) qualities emanating from the back of the palate  and 
remaining after the coffee is expectorated or swallowed. If the  
aftertaste were short or unpleasant, a lower score would be given. 

 
!  Acidity | Acidity is often described as "brightness" when favorable 
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or “sour” when unfavorable. At  its best, acidity contributes to  a  
coffee's liveliness, sweetness, and fresh- fruit character and is  almost 
immediately experienced and evaluated when the coffee is  first 
slurped into the mouth. Acidity that is overly intense or  dominating 
may be unpleasant, however, and excessive acidity  may not be 
appropriate to  the flavor profile of the sample. The  final score 
marked on the horizontal tick-mark scale should reflect  the panelist’s 
perceived quality for the Acidity relative to  the  expected flavor 
profile based on origin characteristics and/or  other factors (degree 
of  roast, intended use, etc.). Coffees  expected to  be high in Acidity, 
such as a Kenya coffee, or coffees  expected to  be low in Acidity, such 
as a Sumatra coffee, can  receive equally high preference scores 
although their intensity  rankings will be quite different. 

 
!  Body | The quality of Body is based upon the tactile feeling of  the  

liquid in the mouth, especially as perceived between the tongue  and 
roof of  the mouth. Most samples with heavy Body may also  receive a 
high score in terms of quality due to  the presence of  brew colloids 
and sucrose. Some samples with lighter Body may  also have a pleasant 
feeling in the mouth, however. Coffees  expected to be high in Body, 
such as a Sumatra coffee, or coffees  expected to  be low in Body, such 
as a Mexican coffee, can receive  equally high preference scores 
although their intensity rankings  will be quite different. 

 
!  Balance | How all the various aspects of  Flavor, Aftertaste, Acidity  and 

Body of  the sample work together and complement or  contrast to 
each other is Balance. If the sample is lacking in certain  aroma or taste 
attributes or if some attributes are overpowering,  the Balance score 
would be reduced. 

 
!  Sweetness | Sweetness refers to  a pleasing fullness of flavor as  well as 

any obvious sweetness and its perception is the result of   the presence 
of  certain carbohydrates. The opposite of  sweetness  in this context is 
sour, astringency or “green” flavors. This quality  may not be directly 
perceived as in sucrose-laden products such  as soft drinks, but  will 
affect other flavor attributes. 2 points are  awarded for each cup 
displaying this attribute for a maximum  score of  10 points. 

 
!  Clean Cup | Clean Cup refers to  a lack of  interfering negative  

impressions from first ingestion to  final aftertaste, a 
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“transparency” of  cup. In evaluating this attribute, notice the total  
flavor experience from the time of  the initial ingestion to  final  
swallowing or expectoration. Any non-coffee like tastes or aromas  will 
disqualify an individual cup. 2 points are awarded for each cup  
displaying the attribute of  Clean Cup. 

 
!  Uniformity | Uniformity refers to  consistency of  flavor of  the  

different cups of  the sample tasted. If the cups taste different, the  
rating of this aspect would not  be as high. 2 points are awarded  for 
each cup displaying this attribute, with a maximum of 10 points  if all 5 
cups are the same. 

 
!  Overall | The “overall” scoring aspect is meant to  reflect the  

holistically integrated rating of the sample as perceived by the  
individual panelist. A  sample with many highly pleasant aspects,  but  
not  quite “measuring up” would receive a lower rating. A   coffee that 
met expectations as to  its character and reflected  particular origin 
flavor qualities would receive a high score. An  exemplary example of 
preferred characteristics not  fully reflected  in the individual score of  
the individual attributes might  receive an  even higher score. This is the 
step where the panelists make their  personal appraisal. 

 
!  Defects | Defects are negative or poor flavors that detract from  the 

quality of  the coffee. These are classified in 2 ways. A  taint is  an off-
flavor that is noticeable, but  not  overwhelming, usually  found in the 
aromatic aspects. A  “taint ” is given a “2” in intensity.  A  fault is an off-
flavor, usually found in the taste aspects, that is  either overwhelming 
or renders the sample unpalatable and is  given an intensity rating of 
“4”. The defect must first be classified  (as a taint or a fault), then 
described (“sour,” “rubbery,” “ferment,”  “phenolic” for example) and 
the description written down. The  number of cups in which the 
defect was found is then noted, and  the intensity of the defect is 
recorded as either a 2 or 4. The  defect score is multiplied and 
subtracted from the total score  according to  directions on the 
cupping form. 
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Final Scoring 
 
The Final Score is calculated by first summing the individual scores  given for 
each of the primary attributes in the box marked “Total Score.”  Defects are 
then subtracted from the “Total Score” to  arrive at a “Final  Score.” The 
following Scoring Key has proven to  be a meaningful way to   describe the 
range of  coffee quality for the Final Score. 

 
Total Score Quality Classification 

90-100 Outstanding 
 
 

Specialty 85-89.99 Excellent 

80-84.99 Very Good 
 

< 80.0 
Below Specialty  

Quality 
 

Not Specialty 
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